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4 1 temA.  
CIVILINĖS SAUGOS SAmPRAtA IR jOS VeIKLOS SRItYS.

1.1. Pagalvokite, kokių priemonių reikia imtis namuose, kad būtų galima išvengti 
nelaimės, ir kas turi būti daroma jai įvykus. Užpildykite toliau pateiktą schemą.

 □ schemos centre įrašykite pasirinktą įvykį (buto apiplėšimas / gaisras / užkrečiamoji 
liga / kita). □ surašykite galimas prevencijos priemones, pasirengimo, reagavimo bei atkūrimo veiks-
mus.

preVenCinės prieMonės: pasirengiMo prieMonės:

įVykis
atkūriMo VeiksMai: regaViMo VeiksMai:

1.2. Civilinės saugos sistemos parengtis – tai šalies pasirengimas aktyviai reaguoti į 
kilusius įvykius ir susidariusias ekstremaliąsias situacijas. Pažymėkite parengties 
užtikrinimo elementus nuo, jūsų manymu, svarbiausio iki mažiausiai svarbaus.

 □ gyventojų gebėjimas tinkamai elgtis pavojaus akivaizdoje. □ išankstinis ekstremaliųjų situacijų valdymo veiksmų planavimas.  □ reaguojančių tarnybų personalo kvalifikacija. □ taisyklės ir susitarimai dėl veiksmų koordinavimo. □ pajėgų ir išteklių rezervo kaupimas. □ Civilinės saugos sistemos pajėgų finansavimas. □ taisyklės ir susitarimai dėl keitimosi informacija.  □ Civilinės saugos pratybos. □ Visuomenės mokymas.  □ pajėgų ir išteklių išdėstymas. □ teigiamas požiūris į parengties svarbą.
1.3. Pagrįskite savo nuomonę dėl svarbiausio ir mažiausiai svarbaus parengties 

elementų.



5 1.4. Perskaitykite teiginius ir parašykite, ar jie teisingi, ar klaidingi. teisingą teiginį 
pažymėkite raide t, klaidingą – K.

1. Civilinė sauga – tai aktyvi gyventojų veikla, kilus didelio masto nelaimėms.
2. ekstremaliųjų situacijų prevencija ir tinkama civilinės saugos sistemos pareng-

tis sudaro galimybę sušvelninti ekstremaliosios situacijos padarinius.

3. ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonės leidžia išvengti nelaimės arba 
sušvelninti jos padarinius.

4. tinkama civilinės sistemos parengtis sudaro galimybę išvengti nelaimių.
5. galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos vertinimas nustato, kokie pavo-

jai yra labiau tikėtini, o kokie gali sukelti didesnių padarinių.

1.5. Įsivertinkite.

kurios užduotys jums buvo įdomiausios? kodėl?

ką naujo sužinojote atlikdami užduotis?

kur pritaikytumėte praktiškai atliekant užduotis įgytas žinias?



6 2 temA.  
LIetUVOS CIVILINĖS SAUGOS SIStemA IR jOS VeIKImO teISINIAI beI 
ORGANIzACINIAI PAGRINDAI.

2.1. Prie kiekvieno paveikslėlio parašykite, kokios civilinės saugos sistemos pajėgos 
jame yra pavaizduotos ir kokios jų funkcijos, kilus įvykiams ar susidarius 
ekstremaliosioms situacijoms.



7 2.2. Perskaitykite teiginius ir parašykite, ar jie teisingi, ar klaidingi. teisingą teiginį 
pažymėkite raide t, klaidingą – K.

1. Civilinės saugos sistemos pajėgas sudaro specialiosios tarnybos ir kariniai 
vienetai. 

2. Civilinė sauga organizuojama visoje Lietuvoje pagal jos teritorijos administra-
cinį suskirstymą ir apima visus asmenis, esančius Lietuvos respublikos terito-
rijoje.

3. Civilinės saugos sistema – tai funkcijų ir pareigų civilinės saugos srityje bei jas 
vykdančių subjektų visuma.

4. Civilinės saugos priemonės yra ne privalomos, o rekomenduojamos.
5. ūkio subjektų, kitų įstaigų vadovai atsako už civilinės saugos parengtį vado-

vaujamame objekte.

2.3. Kairėje pusėje išvardytiems civilinės saugos sistemos valdymo ir veikimo 
principams iš dešiniojo stulpelio parinkite tinkamą apibūdinimą. Įrašykite trūkstamą 
principą.

Principas Apibūdinimas
1. ekstremaliųjų 

situacijų 
prevencijos

a gresiant ar susidarius ekstremaliajai situacijai visų civilinės 
saugos sistemos subjektų ir karinių vienetų veiksmai turi 
būti koordinuojami. 

2. saugumo ir 
paramos 

B Civilinės saugos priemonės yra privalomos valstybės ir 
savivaldybių institucijoms bei įstaigoms, kitoms įstaigoms, 
ūkio subjektams ir gyventojams.

3. teritorinis C Visi civilinės saugos sistemos subjektai imasi priemonių, 
kurios leistų išvengti ekstremaliosios situacijos arba suma-
žintų galimus padarinius.

4. Viešumo D Civilinės saugos sistemos pajėgos ir materialiniai ištekliai 
turi būti skirstomi ir naudojami racionaliai. 

5. informavimo, 
perspėjimo ir 
pasirengimo eks-
tremaliosioms 
situacijoms

e pasirengimas ir taikomos civilinės saugos priemonės turi 
būti vykdomi, atsižvelgiant į tų vienetų teritorijose progno-
zuojamų ekstremaliųjų situacijų pavojingumą ir galimą po-
veikį.

6. racionalumo ir 
efektyvumo 

f Civilinė sauga organizuojama visoje valstybėje pagal jos 
teritorijos administracinį suskirstymą ir apima visus gyven-
tojus.

7. sąveikos g Likviduojant įvykius ir ekstremaliąsias situacijas, šalinant 
jų padarinius, turi būti teikiama pagalba gyventojams ir už-
tikrinama minimali gyvenimo kokybė.

8. Veiklos 
diferencijavimo

H Civilinės saugos sistemos subjektai turi būti pasirengę pa-
gal kompetenciją dalyvauti likviduojant įvykį ar ekstrema-
liąją situaciją ir šalinant padarinius.

9. nuolatinės 
parengties 

i gyventojai, valstybės ir savivaldybių institucijos bei įstai-
gos, kitos įstaigos ir ūkio subjektai turi būti informuojami 
apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją.

10. J Civilinės saugos sistemos subjektų veikla civilinės saugos 
srityje yra atvira visuomenei.



8 2.4. Pažymėkite Civilinės saugos įstatyme nustatytas gyventojų, ūkio subjektų, kitų 
įstaigų pareigas civilinės saugos srityje.

 □ rūpintis, kad savo veikla nesukeltų pavojaus kitų gyventojų gyvybei ar sveikatai, turtui, 
aplinkai ir nesutrikdytų normalaus (įprasto) gyvenimo ar veiklos ritmo. □ organizuoti ekstremaliosios situacijos kaltininkų viešąjį svarstymą. □ pranešti civilinės saugos sistemos pajėgoms apie gresiančią ar susidariusią ekstrema-
liąją situaciją.  □ neatidėliotinais atvejais, kai kyla didelis pavojus gyventojų gyvybei, sveikatai, turtui ar 
aplinkai, leisti naudotis jiems nuosavybės teise priklausančiais materialiniais ištekliais. □ aktyviai dalyvauti, likviduojant ekstremaliųjų situacijų padarinius. □ Vykdyti gelbėjimo darbų vadovo, operacijų vadovo teisėtus nurodymus.  □ sukėlus pavojų kitų gyventojų sveikatai ar gyvybei, nedelsiant evakuotis iš ekstremalio-
sios situacijos židinio į saugią vietą. □ Vykdyti ekstremaliųjų situacijų komisijos sprendimus, reikalingus įvykiui, ekstremalia-
jam įvykiui ar ekstremaliajai situacijai likviduoti. □ Leisti naudotis savo finansinėmis lėšomis.

2.5. Įsivertinkite.

kurios užduotys jums buvo įdomiausios? kodėl?

ką naujo sužinojote atlikdami užduotis?

ką jau žinojote, bet pasitikslinote atlikdami užduotis?

kas buvo sunkiausia atliekant užduotis? kodėl?

kur pritaikytumėte praktiškai atliekant užduotis įgytas žinias?



9 3 temA. eKStRemALIejI ĮVYKIAI IR eKStRemALIOSIOS SItUACIjOS.

3.1. Kuo įvykis skiriasi nuo ekstremaliojo įvykio? Perskaitykite toliau pateiktus 
teiginius. teisingą teiginį pažymėkite raide t, klaidingą – K.

1. įvykiai nedaro jokio poveikio gyventojų socialinėms sąlygoms. 
2. ekstremalieji įvykiai nutinka rečiau negu įvykiai.
3. ekstremaliojo įvykio poveikis yra didesnis negu įvykio.
4. įvykis ekstremaliuoju vadinamas tada, kai jis atitinka, pasiekia arba viršija 

Lietuvos respublikos vyriausybės nustatytus kriterijus.
5. katastrofinis meteorologinis reiškinys visada laikomas ekstremaliuoju įvykiu.

3.2. šalia išvardytų Lietuvoje galinčių kilti įvykių pažymėkite, kokio tipo šis įvykis: 
gamtinis (G), techninis (t), ekologinis (e) ar socialinis (S).

1. Žemės drebėjimas 
2. Masinis užsieniečių antplūdis
3. Vandens tiekimo sutrikimas
4. nuošliauža
5. gyvūnų ligos protrūkis
6. teroristinis išpuolis
7. sufozinis reiškinys
8. Visuomenės neramumai, susibūrimai, riaušės
9. naftos produktų išsiliejimas
10. elektros energijos tiekimo sutrikimai ir (arba) gedimai
11. gaisras
12. potvynis
13. pramoninė avarija pavojingame objekte
14. pavojingos užkrečiamosios žmonių ligos protrūkis
15. Lijundra
16. automobilių transporto avarija
17. smarkus snygis
18. Dujų tiekimo sutrikimas
19. Vabzdžių antplūdis 
20. Vėjas
21. oro tarša
22. geležinkelio transporto avarija
23. Vandens tarša
24. augalų ligos
25. grunto tarša
26. sabotažas, diversija
27. Dirvožemio tarša
28. Hidrotechnikos statinio avarija
29. įkaitų paėmimas



10 3.3. Įrašykite į tekstą trūkstamus žodžius, panaudodami lentelėje pateiktus žodžius ar 
žodžių junginius. Kai kurie žodžiai (žodžių junginiai) gali likti nepanaudoti,  
o kai kurie – panaudoti ne vieną kartą. 

Daugiau kaip 5, ekstremalioji situacija, ekstremalusis įvykis, įvykis, ekstremaliųjų 
įvykių, evakuojama, maitinama, daugiau kaip 500, daugiau kaip 2/3, ilgiau kaip 24, 
pavojingame, 3 ar daugiau, sugriuvusiame, gyvenimo (veiklos) sąlygas.

savivaldybės lygio _____________ skelbiama, kai _____________ atitinka, pasiekia arba 
viršija Lietuvos respublikos Vyriausybės patvirtintus savivaldybės lygio ekstremalioji situacija 
skelbiama, kai įvykis atitinka, pasiekia arba viršija Lietuvos respublikos Vyriausybės patvirtin-
tus ekstremaliųjų įvykių kriterijus ir yra bent viena iš šių sąlygų: 

 □ iš nuolatinės gyvenamosios vietos _____________ daugiau kaip 300 savivaldybės gy-
ventojų;

 □ ekstremaliojo įvykio padariniai sutrikdo ____________ gyventojų būtiniausias 
______________ ir ši padėtis trunka __________ valandas;

 □ ekstremaliojo įvykio padariniai išplinta _________ savivaldybės teritorijos; 
 □ gelbėjimo, paieškos ar neatidėliotini darbai ir ekstremaliųjų įvykių likvidavimas savival-

dybės teritorijoje užtrunka arba numatoma, kad užtruks, ilgiau kaip ________ valandas;
 □ ekstremalusis įvykis susidaro savivaldybės teritorijoje esančiame _____________ ar 

valstybinės reikšmės objekte arba dėl ekstremaliojo įvykio sutrinka ar sutrikdoma tokio 
objekto kontrolė arba funkcionavimas;

 □ prašoma ___________ gretimų savivaldybių pagalbos evakuoti gyventojus, atlikti gel-
bėjimo, paieškos ir neatidėliotinus darbus, likviduoti ekstremalųjį įvykį ir šalinti jo pada-
rinius, kai savivaldybėje esančių civilinės saugos sistemos pajėgų ir materialinių išteklių 
nepakanka.

3.4. Perskaitykite pateiktų įvykių aprašus ir parašykite, ar tokiais atvejais gali būti 
skelbiama ekstremalioji situacija.

1. Vakar ryte Dainavos girioje kilo gaisras. Šiuo metu vis dar vyksta gaisro 
gesinimo darbai: dega 105 ha miško (brandus pušynas). į pagalbą 
siunčiamos priešgaisrinės pajėgos iš Vilniaus ir kauno apskričių.

2. prognozuojamas labai smarkus snygis.
3. prieš 3 valandas klaipėdoje dėl dar nenustatytų aplinkybių sugriuvo 25 butų 

gyvenamasis namas.  
2 žmonės žuvo, 15 sužeistų.

4. Vakar dėl stipraus vėjo gūsių, siekusių 15 m/s, nulūžo prie a. B. gyvenamojo 
namo augusi liepa. griūvantis medis nutraukė į namą nutiestus elektros 
laidus. trijų asmenų šeima naktį praleido be elektros.

3.5. Sunumeruokite savivaldybės lygio ekstremaliosios situacijos skelbimo veiksmus 
pagal jų eilės tvarką ir iš dešiniojo stulpelio parinkite kiekvieno veiksmo vykdytoją.

a pasiūlymą skelbti ekstre-
maliąją situaciją teikia

a savivaldybės administracijos 
direktorius 

B pateikia informaciją apie si-
tuaciją ir grėsmes iš įvykio 
vietos

b savivaldybės ekstremaliųjų situacijų 
komisija 

C paskelbia ekstremaliąją si-
tuaciją (išleidžia įsakymą)

c vadovaujantys pareigūnai iš įvykio 
vietos



11 3.6. Perskaitykite teiginius ir parašykite, ar jie teisingi, ar klaidingi. teisingą teiginį 
pažymėkite raide t, klaidingą – K.

1. ekstremalioji situacija yra skelbiama ir gali būti atšaukta.
2. sprendimą skelbti valstybės lygio ekstremaliąją situaciją priima Lietuvos 

respublikos Vyriausybė.
3. Lietuvoje ekstremaliosios situacijos skirstomos į tris lygius: savivaldybės, 

valstybės ir ūkio subjektų.
4. norint pasitelkti gyventojus privalomiems darbams, nebūtina skelbti 

ekstremaliosios situacijos. 
5. Valstybės lygio ekstremalioji situacija gali būti skelbiama, kai 

ekstremaliosios situacijos padarinių išplitimo ribos viršija trijų savivaldybių 
teritorijų ribas.

3.7. Įsivertinkite.

kurios užduotys jums buvo įdomiausios? kodėl?

ką naujo sužinojote atlikdami užduotis?

ką jau žinojote, bet pasitikslinote atlikdami užduotis?

kas buvo sunkiausia atliekant užduotis? kodėl?

kur pritaikytumėte praktiškai atliekant užduotis įgytas žinias?



12 4 temA. PAVOjŲ RIzIKOS VeRtINImAS. 

4.1. Nustatykite savo pasirinktame mieste galimus pavojus ir, naudodamiesi rizikos 
vertinimo metodinėmis rekomendacijomis, įvertinkite jų rizikos lygį. Užpildykite 1 ir 
2 lenteles.

1 lentelė. galimų pavojų tikimybės (t) ir poveikio (p) įvertinimas.

eil. 
nr.

galimas 
pavojus 

galimo 
pavojaus 
tikimybės (t) 
įvertinimas 
balais

galimų padarinių poveikio (p) įvertinimas balais 

galimi padariniai 
(poveikis) žmonių 
gyvybei ir sveikatai 
(p1)

galimi padariniai 
(poveikis) turtui ir 
aplinkai (p2)

galimi padariniai 
(poveikis) 
gyvenimo (veiklos) 
sąlygoms (p3)

pvz. speigas 4 3 2 4

2 lentelė. galimų pavojų rizikos lygio nustatymas.

eil.nr. galimas 
pavojus 

rizikos lygio (r1, r2, r3) nustatymas bendras 
rizikos lygis (r) 
r=r1+r2+r3

rizikos gyventojų 
gyvybei ir 
sveikatai lygis 
(r1) r1=txp1

rizikos turtui 
ir aplinkai lygis 
(r2) r2=txp2

rizikos gyvenimo 
(veiklos) 
sąlygoms lygis 
(r3) r3=txp3

pvz. speigas 4x3=12,
didelis

4х2=8,
vidutinis

4х4=16,
labai didelis

36, 
labai didelis



13 4.2. Nurodykite galimų pavojų riziką mažinančias priemones. Užpildykite lentelę.

eil.
nr.

galimas 
pavojus

siūlomos rizikos mažinimo priemonės 

mažinančios 
tikimybę

mažinančios 
padarinius 
žmonių gyvybei ir 
sveikatai

mažinančios 
padarinius turtui ir 
aplinkai

mažinančios 
poveikį 
gyvenimo 
ar veiklos 
sąlygoms

4.3. Įsivertinkite.

kurios užduotys jums buvo įdomiausios? kodėl?

ką naujo sužinojote atlikdami užduotis?

ką jau žinojote, bet pasitikslinote atlikdami užduotis?

kas buvo sunkiausia atliekant užduotis? kodėl?

kur pritaikytumėte praktiškai atliekant užduotis įgytas žinias?



14 5 temA. eKStRemALIŲjŲ SItUACIjŲ VALDYmO PLANAVImAS. 

5.1. Perskaitykite teiginius ir parašykite, ar jie teisingi, ar klaidingi. teisingą teiginį 
pažymėkite raide t, klaidingą – K.

1. ekstremaliųjų situacijų valdymo planas – dokumentas, kuriame iš anksto 
numatoma, kaip bus sutelkiami ir valdomi materialiniai ir žmogiškieji ištekliai, 
gresiant ar susidarius ekstremaliosioms situacijoms.

2. ekstremaliųjų situacijų valdymo planas sudaro galimybę išvengti nelaimės.
3. ekstremaliųjų situacijų valdymo planas sudaro galimybę išvengti 

nereikalingų svarstymų ir gaišaties nelaimės atveju ir taip sušvelnina 
ekstremaliųjų situacijų poveikį.

4. Lietuvoje kiekvienas namų ūkis privalo parengti ekstremaliųjų situacijų 
valdymo planą.

5. Lietuvoje rengiami valstybiniai, savivaldybių ir ūkio subjektų (įstaigų) 
ekstremaliųjų situacijų valdymo planai. 

6. ūkio subjekto (įstaigos) plane yra aprašoma, kas, kada ir kokiu būdu įspės 
darbuotojus apie kilusį pavojų arba susidariusią ekstremaliąją situaciją.

7. ūkio subjekto (įstaigos) plane yra aprašoma, kur bus evakuojami 
darbuotojai, kaip tai bus organizuojama.

8. savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo plane yra aprašoma, kur 
bus evakuojami savivaldybės gyventojai, iš kur bus pasitelktos evakuoti 
reikalingos transporto priemonės.

9. ekstremaliųjų situacijų valdymo plano veiksmingumas įvertinamas tik realios 
situacijos metu.

5.2. Pagalvokite ir parašykite, kokius veiksmus, jūsų manymu, reikėtų aprašyti jūsų 
mokyklos ekstremaliųjų situacijų valdymo plane. 

5.3. Įsivertinkite.

kurios užduotys jums buvo įdomiausios? kodėl?

ką naujo sužinojote atlikdami užduotis?

ką jau žinojote, bet pasitikslinote atlikdami užduotis?

kas buvo sunkiausia atliekant užduotis? kodėl?

kur pritaikytumėte praktiškai atliekant užduotis įgytas žinias?



15 6 temA. GAmtOS PAVOjAI.

6.1. Perskaitykite teiginius ir parašykite, ar jie teisingi, ar klaidingi. teisingą teiginį 
pažymėkite raide t, klaidingą – K.

Daugiausia problemų pasaulyje sukelia šie gamtos pavojai: žemės drebėjimai, 
ugnikalnių išsiveržimai ir cunamio bangos. 
Lietuvoje karstinės įgriuvos būdingos Biržų ir pasvalio rajonams.
nuošliaužos formuojasi yrant aukštiems ir statiems šlaitams.
20 m/s greičio vėjo gūsiai yra nepavojingas meteorologinis reiškinys. 
kai potvynio vanduo užlieja kelią daugiau kaip 20 cm, eismas užlietu kelio 
ruožu uždraudžiamas.

6.2. Parašykite, ką reikėtų ir kaip negalima elgtis, artėjant uraganiniam vėjui, žaibuojant, 
kylant potvyniui, esant pūgai ar smarkiam stygiui.

artėjant uraganiniam vėjui ReIKIA: artėjant uraganiniam vėjui NeGALImA:

Žaibuojant ReIKIA: Žaibuojant NeGALImA:

kylant potvyniui ReIKIA: kylant potvyniui NeGALImA:

pūgos metu ar esant smarkiam stygiui 
ReIKIA:

pūgos metu ar esant smarkiam stygiui 
NeGALImA:



16 6.3. Įsivertinkite.

kurios užduotys jums buvo įdomiausios? kodėl?

ką naujo sužinojote atlikdami užduotis?

ką jau žinojote, bet pasitikslinote atlikdami užduotis?

kas buvo sunkiausia atliekant užduotis? kodėl?

kur pritaikytumėte praktiškai atliekant užduotis įgytas žinias?



17 7 temA. PAVOjINGOS ŽmONIŲ UŽKReČIAmOSIOS LIGOS.

7.1. biologiniai teršalai gali sukelti infekcijas, alergijas, apsinuodijimus arba toksišką 
poveikį organizmui, net ligas. Pažymėkite, kur dirbantiems žmonėms labiausiai 
tikėtina susidurti su biologiniais teršalais. Pabraukite tinkamus atsakymus.

1. Maisto pramonės įmonėse. taip / ne
2. krašto apsaugos sistemoje. taip / ne
3. Žemės ūkio bendrovėse. taip / ne
4. sveikatos apsaugos sistemoje. taip / ne
5. kai tenka kontaktuoti su gyvūnais ir (arba) gyvūninės kilmės produktais. taip / ne
6. klinikinėse, veterinarijos ir diagnostikos laboratorijose. taip / ne
7. atliekų tvarkymo įmonėse. taip / ne
8. nuotekų valymo įrenginiuose ir laboratorijose. taip / ne
9. priešgaisrinėje tarnyboje. taip / ne
10. Mokymo įstaigose. taip / ne
7.2. Išvardykite 6 ypač pavojingas užkrečiamąsias ligas.

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

7.3. Parinkite lentelėje pateiktus terminus kiekvienam dešiniajame stulpelyje pateiktam 
apibūdinimui.

epidemija, pandemija, imunoprofilaktika, chemoprofilaktika, karantinas.

1. 
Biologinių preparatų ir medicinos priemonių naudojimas, 
siekiant padidinti žmonių atsparumą užkrečiamosioms ligoms.

2. 
neįprastai didelis ligos plitimas konkrečioje geografinėje 
vietovėje.

3. 

specialus užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės 
priemonių taikymo režimas, nustatomas atskiriems objektams 
arba apkrėstose teritorijose, kai registruojami plintantys 
nežinomos kilmės užkrečiamųjų ligų sukėlėjai arba ypač 
pavojingų užkrečiamųjų ligų atvejai, taip pat pavojingų 
užkrečiamųjų ligų protrūkiai arba epidemijos.

4. epidemija, apėmusi keletą šalių ar žemynų.

5.
Vaistų vartojimas, siekiant skubiai užkirsti kelią užkrečiamosioms 
ligoms atsirasti ir plisti.



18 7.4. Nupieškite minčių žemėlapį, kuriame atsispindėtų: galimi pavojingų užkrečiamųjų 
ligų paplitimo keliai, padariniai ir profilaktikos bei kontrolės priemonės.

7.5. Įsivertinkite.

kurios užduotys jums buvo įdomiausios? kodėl?

ką naujo sužinojote atlikdami užduotis?

ką jau žinojote, bet pasitikslinote atlikdami užduotis?

kas buvo sunkiausia atliekant užduotis? kodėl?

kur pritaikytumėte praktiškai atliekant užduotis įgytas žinias?



19 8 temA. GYVūNŲ IR AUGALŲ LIGOS.

8.1. Perskaitykite teiginius ir parašykite, ar jie teisingi, ar klaidingi. teisingą teiginį 
pažymėkite raide t, klaidingą – K.

1. Lietuvoje gyvūnų užkrečiamųjų ligų profilaktiką ir kontrolę atlieka Žemės 
ūkio ministerija.

2. kilus įtarimų, kad gyvūnas serga užkrečiamąja liga, gali būti uždrausta 
išvežti gyvūnus, gyvūninius produktus iš įtariamo židinio, taip pat gali būti 
uždrausta židinyje esantiems žmonėms išvykti už židinio teritorijos. 

3. epizootijos atveju negali būti įvedamas karantino režimas.
4. Lietuvoje aktualiausios gyvūnų ligos yra vezikulinė kiaulių liga ir naminių bei 

laukinių paukščių niukaslo liga.
5. epizootijos atveju gali būti skelbiama ekstremalioji situacija.

8.2. Parinkite lentelėje pateiktus terminus kiekvienam dešiniajame stulpelyje pateiktam 
apibūdinimui. 

epizootija, kenksmingieji organizmai, epifitotija, panzootija, fitosanitarija, enzootija, 
zoonozės. 

1. Bet kurios vystymosi stadijos gyvūnai, augalai, grybai, bakterijos, virusai ir kiti 
organizmai, galintys pakenkti patiems augalams, jų produktams arba užkrėsti 
augavietes.

2. infekcinės gyvūnų ligos išplitimas tam tikru laiku ūkyje arba didesniame plote 
(šalies dalyje, visoje šalyje).

3. infekcinės gyvulių ligos paplitimas nedidelėje teritorijoje, pavyzdžiui: fermoje, 
ūkyje.

4. gyvulių infekcinės ligos išplitimas šalyje, keliose šalyse ar net žemyne. 
5. Ligos, bendros gyvūnams ir žmonėms, jomis užsikrečiama tiesioginiu arba ne-

tiesioginiu būdu. 
6. Masinis kurios nors užkrečiamosios augalų ligos paplitimas tam tikrame plote 

tam tikru laiku.
7. prevencinių, agrotechninių ir organizacinių priemonių visuma, kuria siekiama 

užtikrinti augalų sveikatingumą.



20 8.3. Įsivertinkite.

kurios užduotys jums buvo įdomiausios? kodėl?

ką naujo sužinojote atlikdami užduotis?

ką jau žinojote, bet pasitikslinote atlikdami užduotis?

kas buvo sunkiausia atliekant užduotis? kodėl?

kur pritaikytumėte praktiškai atliekant užduotis įgytas žinias?



21 9 temA. mIšKŲ GAISRAI.

9.1. Įrašykite į tekstą trūkstamus žodžius, panaudodami lentelėje pateiktus žodžius ar 
žodžių junginius. Kai kurie žodžiai (žodžių junginiai) gali likti nepanaudoti, o kai 
kurie – panaudoti ne vieną kartą. 

Mažiau kaip 50 metrų, uždrausta arba apribota, užpilti žemėmis, priešgaisrinės 
saugos, žolę, su vidaus degimo varikliais, galima, pilti degalus, tik specialiai įrengtose, 
pažymėtose, ne arčiau kaip per 5 metrus, galima tik, 0,5 metro pločio, gali būti, 
šiaudus.

gaisro miške galima išvengti laikantis _____________________ taisyklių. gaisrams kilti pa-
lankiu laikotarpiu (pavasarį, ištirpus miške sniegui, iki lietingų rudens orų arba iškritusio sniego) 
draudžiama:

 □ naudotis atvira ugnimi (kurti laužus, deginti šiukšles) miške arba teritorijoje, nuo kurios 
iki miško yra _____________________;

 □ deginti _______, _______miško žemėje ir žemės ūkio plotuose (pievose, ganyklose, 
ražienose ir pan.);

 □ miške _______________ į automobilių bakus, naudotis transporto priemonėmis 
_________________, jeigu netvarkinga jų kuro tiekimo sistema, duslintuvai ir pan.

gaisrams kilti palankiu laikotarpiu laužus _________ kurti ____________________ poilsiavie-
čių laužavietėse, ____________ specialiu ženklu. kitose vietose kurti laužus, stovyklauti, reng-
ti masinius kultūros, sporto ir kitus renginius ____________, gavus miško valdytojų ir savininkų 
rašytinį sutikimą. Laužavietės įrengiamos aikštelėse, esančiose ____________________ nuo 
medžių kamienų ir apsuptose __________________ mineralizuota (iki mineralinio dirvožemio 
sluoksnio išvalyta) juosta. Baigus kūrenti laužą, reikia jį kruopščiai ______________________ 
arba vandeniu, kol jis visiškai nustos rusenti.

esant padidėjusiam gaisrų pavojui, ___________ laikinai ______________ fiziniams asme-
nims lankytis visuose miškuose, net rinkti vaistažoles, grybus, uogas ir kitas miško gėrybes.

9.2. Perskaitykite teiginius ir parašykite, ar jie teisingi, ar klaidingi. teisingą teiginį 
pažymėkite raide t, klaidingą – K.

a Jeigu gaisras užklupo miške, reikia atsisėsti ir laukti 
pagalbos. 

B eiti iš degančio miško reikia vandens telkinių ar 
atviresnių vietovių kryptimi.

C gaisras miške plinta į visas puses vienodu greičiu.
D iš degančio miško reikia eiti pavėjui.
e iš degančio miško į saugią vietą reikia eiti statmenai vėjo 

krypčiai.



22 9.3. Parenkite miške esančios sodybos šeimininkui skirtą atmintinę, kurioje būtų 
apibūdinta, kaip apsaugoti nuo gaisro miške stovintį namą.

9.4. Įsivertinkite.

kurios užduotys jums buvo įdomiausios? kodėl?

ką naujo sužinojote atlikdami užduotis?

ką jau žinojote, bet pasitikslinote atlikdami užduotis?

kas buvo sunkiausia atliekant užduotis? kodėl?

kur pritaikytumėte praktiškai atliekant užduotis įgytas žinias?



23 10 temA. AVARIjOS YPAtINGOS SVARbOS INfRAStRUKtūROS (YSI) 
ObjeKtUOSe.

10.1. Pažymėkite europos ypatingos svarbos infrastruktūros sektorius.  
Pabraukite tinkamus atsakymus.

1. energetika. taip / ne
2. Vandens tiekimas. taip / ne
3. transportas. apie naudojamas pavojingąsias medžiagas, galinčias sukelti avariją. taip / ne
4. Civilinė sauga. taip / ne
5. Medicinos pagalba. taip / ne
6. informacinės ir ryšių technologijos. taip / ne
10.2. Perskaitykite teiginius ir parašykite, ar jie teisingi, ar klaidingi.  

teisingą teiginį pažymėkite raide t, klaidingą – K.

1. tiesioginiai ypatingos svarbos infrastruktūros objektų pažeidimai ar sugriovimai 
sukelia tolesnius pažeidimus, gedimus. toks netiesioginis poveikis gali sukelti 
kur kas rimtesnių padarinių nei tiesioginiai pažeidimai. 

2. ypatingos svarbos infrastruktūros objektus gali pažeisti gamtiniai pavojai: 
uraganai, žemės drebėjimai, audros (vasaros ir žiemos), potvyniai. 

3. energetikos sektorių sudaro elektros energijos gamybos ir perdavimo bei 
naftos gamybos ir perdirbimo infrastruktūros objektai.

4. ypatingos svarbos infrastruktūros sistemų sutrikimai įvyksta dėl techninio 
gedimo, dėl žmogaus klaidos arba gali būti sukeliami tyčia.

5. avarijos dujų sektoriuje dažniausiai kyla dėl stichinių meteorologinių 
reiškinių.

6. avarijų geležinkeliuose tikimybė priklauso nuo geležinkelio tinklo tankumo, 
eismo intensyvumo, klimato sąlygų.

7. pagrindinės transporto rūšys – tai kelių, geležinkelių ir oro transportas.

10.3. Įrašykite į tekstą trūkstamus žodžius, panaudodami lentelėje pateiktus žodžius ar 
žodžių junginius. Kai kurie žodžiai (žodžių junginiai) gali likti nepanaudoti, o kai 
kurie – panaudoti ne vieną kartą. 

saugaus, šokinėti, tinklo, nelieskite, abiem kojomis, grandinė, nutrauktų, koją, 
kibirkščiuojančius, 1802, šlapios žolės, 112, 8, 15, išjunkite, oro linijų, smulkiais, elektros.

pagrindinės __________ elgesio taisyklės, sutrikus elektros tiekimui:
• siaučiant gamtos stichijoms – audroms, liūtims, pūgoms, potvyniams –           ___________ 

elektros prietaisus iš elektros __________;
• laikykitės saugaus atstumo nuo elektros ____________ ir kabelių;
• pastebėję nutrūkusį __________ energijos oro linijos atvado laidą, jokiu būdu jo nelieskite 

ir nesiartinkite arčiau kaip per ____ metrus; 
• nesiartinkite ir ______________ ant elektros energijos laidų užvirtusių medžių, nes jie taip 

pat gali būti pavojingi gyvybei; 
• iš automobilio, ant kurio nukrito nutrūkęs elektros linijos laidas, reikia iššokti 

_______________, kad nebūtų sukurta _______________ ir nepatirtumėte 
______________ smūgio. Lygiai taip pat reikia elgtis, jei ant _________________ būtų 
nukritusių ____________ elektros linijų laidų ir yra __________ poveikio galimybė – reikia 
eiti itin ___________ žingsneliais, laikant ________ prie kojos arba _____________, kad 
negalėtų susidaryti elektros grandinė;

• pastebėję apgadintus ar ___________________ elektros energijos įrenginius gatvėje, ant 
automobilių ir kitur nukritusius, nutrauktus laidus, nedelsdami praneškite telefonu _______ 
arba bendruoju pagalbos telefonu _______.



24 10.4. Parašykite esė tema „mano miestas: 48 valandos be elektros“.

10.5. Nupieškite avarijos viename YSI sektorių (ar jo dalyje) priežasčių ir padarinių  
loginį medį.

10.6. Įsivertinkite.

kurios užduotys jums buvo įdomiausios? kodėl?

ką naujo sužinojote atlikdami užduotis?

ką jau žinojote, bet pasitikslinote atlikdami užduotis?

kas buvo sunkiausia atliekant užduotis? kodėl?

kur pritaikytumėte praktiškai atliekant užduotis įgytas žinias?

prieŽastis

1-as  
paDarinys

2-as  
paDarinys

3-ias  
paDarinys

aVariJa



25 11 temA. CHemINIAI PAVOjAI.
11.1. Pažymėkite, apie ką, esant pavojingajam objektui, privalo būti informuojama 

visuomenė, ypač netoliese gyvenantys žmonės. Pabraukite tinkamus atsakymus.
1. apie pavojingajame objekte vykdomą veiklą arba veiklos rūšis. taip / ne
2. apie naudojamų pavojingųjų medžiagų kainas. taip / ne
3. apie naudojamas pavojingąsias medžiagas, galinčias sukelti avariją. taip / ne
4. apie naudojamų pavojingųjų medžiagų pagrindines pavojingąsias ypatybes. taip / ne
5. apie naudojamų pavojingųjų medžiagų naudojimo buityje galimybes. taip / ne
6. apie galimų avarijų pavojaus pobūdį ir galimus jų padarinius žmonėms ir aplinkai. taip / ne
7. apie gyventojų perspėjimo ir informavimo apie įvykusią avariją būdus. taip / ne
8. apie būtinus veiksmus, įvykus avarijai. taip / ne
11.2. Perskaitykite teiginius ir parašykite, ar jie teisingi, ar klaidingi. teisingą teiginį 

pažymėkite raide t, klaidingą – K.
1. pavojinguosius krovinius vežantis transportas privalo būti paženklintas 

oranžinėmis lentelėmis.
2. pavojinguosius krovinius vežantis transportas privalo būti paženklintas 

dideliais pavojaus ženklais ir kitais pavojaus arba įspėjamaisiais ženklais.
3. pavojingieji kroviniai yra draudžiami vežti automobilių transportu.
4. Jt numeris – tai dviženklis medžiagos arba gaminio identifikacinis numeris, 

atitinkantis Jungtinių tautų bendrąsias nuostatas ir nurodomas šalia 
skaitmeninės oranžinės lentelės.

5. skaitmeninės oranžinės lentelės viršuje nurodomas medžiagos pavojaus 
identifikacinis numeris.

6. pavojingasis objektas – bet kuri įmonė ir jos teritorija, kurios viename ar 
keliuose įrenginiuose yra pavojingųjų medžiagų.

11.3. Užpildykite lentelę: prie pateikto simbolio (piktogramos) nurodykite pavojingumo 
apibūdinimą (klasę), pateikite pavojingumo frazių pavyzdžių.

eil. nr. simbolis piktograma pavojingumo klasė pavojingumo frazės pavyzdys

  
f+

 
f

  
t+



26 11.4. Įsivertinkite.

kurios užduotys jums buvo įdomiausios? kodėl?

ką naujo sužinojote atlikdami užduotis?

ką jau žinojote, bet pasitikslinote atlikdami užduotis?

kas buvo sunkiausia atliekant užduotis? kodėl?

kur pritaikytumėte praktiškai atliekant užduotis įgytas žinias?



27 12 temA. RADIOLOGINIAI PAVOjAI.

12.1. Perskaitykite teiginius ir parašykite, ar jie teisingi, ar klaidingi. teisingą teiginį 
pažymėkite raide t, klaidingą – K.

1. Jonizuojančiosios spinduliuotės žmogaus jutimo organai nejaučia.
2. informacijos apie radioaktyviąją taršą galima gauti tik matuojant ją 

specialiais prietaisais. 
3. išgirdę sirenos signalą gyventojai turi skubiai įsijungti radijo imtuvą, 

televizorių (Lrt radijo ir Lrt televizijos programas) ir išklausyti išsamią 
informaciją apie gresiantį arba kilusį pavojų bei patarimus, kokių apsaugos 
priemonių imtis.

4. Jeigu gavote informacijos apie praslenkantį radioaktyviųjų dulkių debesį ir 
esate namuose, kuo skubiau eikite į lauką.

5. popierinė nosinė geriau apsaugo nuo įkvepiamų radioaktyviųjų aerozolių 
negu medvilninė.

6. Jodo profilaktikos taikymas – tai kalio jodido tablečių vartojimas, siekiant 
prisotinti skydinę liauką stabiliojo jodo, kad ji nepasisavintų radioaktyviojo 
jodo.

7. radioaktyviosios dulkės gana lengvai pašalinamos nuplovus jas tekančiu 
šiltu arba bent kambario temperatūros vandeniu su muilu.

12.2. Įrašykite 3 pagrindinius veiksnius, kuriuos taikant galima išvengti apšvitos arba ją 
sumažinti. šalia kiekvieno veiksnio įrašykite jį užtikrinančias apsaugos priemones. 

1.
2.
3.

12.3. Ką daryti radus daiktą, pažymėtą įspėjamuoju jonizuojančiosios spinduliuotės 
ženklu? Kiekvienoje teiginių grupėje pažymėkite vieną visiškai teisingo atsakymo 
variantą (A, b, C). 

1. suradus daiktą, pažymėtą įspėjamuoju jonizuojančiosios spinduliuotės ženklu: 
 a) jo liesti negalima; 
 B) reikia įsitikinti, kad jis nepažeistas, ir gerai apžiūrėti iš visų pusių; 
 C) reikia jį paimti ir nunešti į artimiausią policijos nuovadą.
2. suradus daiktą, pažymėtą įspėjamuoju jonizuojančiosios spinduliuotės ženklu, reikia:
 a) atsitraukti nuo jo per 10 žingsnių;
 B) nedelsiant atsitraukti kuo toliau ir pasislėpti už priedangos;
 C) prisidengti veidą nosine.
3. suradus daiktą, pažymėtą įspėjamuoju jonizuojančiosios spinduliuotės ženklu, reikia:
 a) pasirūpinti, kad kiti asmenys negalėtų patekti į rasto daikto teritoriją (neleisti prisiar-

tinti kitiems žmonėms);
 B) pakviesti daugiau žmonių, gal jie geriau žinos, ką daryti;
 C) bėgti namo.
4. suradus daiktą, pažymėtą įspėjamuoju jonizuojančiosios spinduliuotės ženklu, reikia:
 a) skambinti telefonu 118;
 B) įjungti automobilio garsinį signalą;
 C) skambinti pagalbos telefonu 112.
5. asmeniui, suradusiam daiktą, pažymėtą įspėjamuoju jonizuojančiosios spinduliuotės 

ženklu, ir įtarus, kad būdamas arti to daikto jis pats galėjo būti apšvitintas, būtina: 
 a) pasikonsultuoti su vaistininku ir išgerti vaistų; 
 B) kreiptis į artimiausią gydymo įstaigą;
 C) gerai išsimiegoti ir 3 dienas pailsėti.



28 12.4. Įsivertinkite.

kurios užduotys jums buvo įdomiausios? kodėl?

ką naujo sužinojote atlikdami užduotis?

ką jau žinojote, bet pasitikslinote atlikdami užduotis?

kas buvo sunkiausia atliekant užduotis? kodėl?

kur pritaikytumėte praktiškai atliekant užduotis įgytas žinias?



29 13 temA. GAISRAI. 

13.1. Įrašykite degimo trikampio komponentus. šalia kiekvieno jų pateikite bent po tris 
pavyzdžius.

1.
2.
3.

13.2. Visi gaisrai, atsižvelgiant į degančią medžiagą, yra skirstomi į keturias klases: A, 
b, C, D. Perskaitykite gaisro apibūdinimą ir parašykite, kokiai gaisro klasei jis yra 
priskiriamas ir kokio tipo gesintuvu (miltelių, vandens putų, anglies dioksido) jį 
galima gesinti. 

gaisro apibūdinimas gaisro klasė gesintuvo tipas
Metalų gaisrai (degant ličiui, natriui, kaliui, 
aliuminiui ir jų lydiniams).
Dujų gaisrai (degant propanui, vandeniliui, 
acetilenui, šviečiančioms dujoms).
kietųjų (dažniausiai organinių) medžiagų 
gaisrai, kai degimas vyksta susidarius 
įkaitusioms anglims (degant medienai, 
popieriui, šiaudams, anglims, tekstilei).
skystųjų arba galinčių suskystėti kietųjų 
medžiagų gaisrai (degant benzinui, naftos 
produktams, riebalams, lakams, dervai, vaškui 
ir t. t.).

13.3. šalia išvardytų ugnies gesintuvo sudedamųjų dalių įrašykite jas atitinkantį numerį 
iš greta esančio paveikslėlio. 

_____ – apsauginis kaištis

_____ – sifoninis vamzdelis 

_____ – korpusas

_____ – manometras

_____ – išpurškimo žarnelė

_____ – paleidimo rankenėlė

_____ – gesinamoji medžiaga

13.4. Pažymėkite eilės tvarka (1–4) naudojimosi gesintuvu seką:
___________  nuspausti paleidimo rankenėlę; 
___________  ištraukti apsauginį kaištį; 
___________  nukreipti žarnelę į ugnies židinį;
___________  nuplėšti plombą. 



30 13.5. Perskaitykite teiginius ir parašykite, ar jie teisingi, ar klaidingi. teisingą teiginį 
pažymėkite raide t, klaidingą – K.

1. gaisras laiptinėje plinta iš viršaus į apačią.
2. evakuojantis iš daugiaaukščio pastato, negalima naudotis liftais – reikia lipti 

laiptais. 
3. Jeigu laiptinėje daug tirštų dūmų, eiti ja mirtinai pavojinga. 
4. Jeigu užsidegė jūsų automobilis, nesustokite, o važiuokite tiesiai, kol ugnis 

užges.
5. Jeigu gaisras kilo automobilio variklio skyriuje, atidarykite variklio dangtį ir 

eikite ieškoti gesintuvo.
6. sandariai uždarę kambario, kuriame kilo gaisras, duris, pristabdysite gaisro 

plitimą.
7. pastebėjus gaisrą pirmiausia reikia iškviesti ugniagesius gelbėtojus.
8. evakuodamiesi, prieš atidarydami kokias nors duris, turite paliesti jų apačią.

13.6. Parenkite trumpą atmintinę gyventojams tema „Ką daryti, kilus gaisrui?“



31 13.7. Įsivertinkite.

kurios užduotys jums buvo įdomiausios? kodėl?

ką naujo sužinojote atlikdami užduotis?

ką jau žinojote, bet pasitikslinote atlikdami užduotis?

kas buvo sunkiausia atliekant užduotis? kodėl?

kur pritaikytumėte praktiškai atliekant užduotis įgytas žinias?



32 14 temA. APLINKOS tARšA.

14.1. Perskaitykite teiginius ir parašykite, ar jie teisingi, ar klaidingi. teisingą teiginį 
pažymėkite raide t, klaidingą – K.

1. ekologinio pobūdžio ekstremaliąją situaciją gali sukelti gamtinio, techninio arba 
socialinio pobūdžio įvykiai.

2. Viena iš aplinkos taršos priežasčių – netinkama atliekų tvarkymo strategija. 
3. aplinkos tarša nedaro jokio poveikio žmogaus sveikatai.
4. oro, vandens bei dirvožemio būklę Lietuvoje stebi sveikatos apsaugos 

ministerija.
5. įvykus avarijai, kuri paveikė aplinką, pirmiausia stabdomas teršalų plitimas, 

po to valomi teršalai, vėliau – skaičiuojamas aplinkai padarytos žalos dydis 
ir stebima, ar atsikuria aplinkos būklė.

6. avarijos, kurios metu buvo užteršta aplinka, kaltininkas neprivalo padengti 
aplinkai padarytų nuostolių.

14.2. Perskaitykite pateiktus ekstremaliųjų įvykių (situacijų) aprašus ir apibūdinkite, jūsų 
manymu, galimą poveikį aplinkai.

Vilniaus rajone, 50 metrų nuo geležinkelio tilto per neries upę, įvyko geležinkelio avarija: nuo 
bėgių nuvažiavo krovininis traukinys. 5 cisternos su mazutu apvirto, iš 2 išsiliejo mazutas.

kilus riaušėms, miesto centre buvo padegta 50 lengvųjų automobilių, apversta ir padegta au-
tomobilinė cisterna su naftos produktais.

po 2 dienas trukusių liūčių, kiaulių komplekso nuotekų rezervuaras persipildė ir nuotekos išsi-
liejo gyvenvietės link.

po 40 dienų trukusios sausros miške kilo gaisras. Dega 100 ha pušyno. padėtį sunkina stiprus 
12–15 m/s vėjas. 



33 14.3. Įsivertinkite.

kurios užduotys jums buvo įdomiausios? kodėl?

ką naujo sužinojote atlikdami užduotis?

ką jau žinojote, bet pasitikslinote atlikdami užduotis?

kas buvo sunkiausia atliekant užduotis? kodėl?

kur pritaikytumėte praktiškai atliekant užduotis įgytas žinias?



34 15 temA. SOCIALINIŲ ĮVYKIŲ PAVOjAI. 

15.1. Kas yra terorizmas? Pažymėkite teisingą atsakymą.

□ 1. terorizmas – tai siekis paskleisti savo religiją bei įsitikinimus ir įgyvendinti politinius 
reikalavimus, darant psichologinį poveikį.□ 2. terorizmas – tai įvairių grupuočių netikėtas, neteisėtas ir tyčinis smurtinis elgesys 
prieš civilius gyventojus ir jų turtą.□ 3. terorizmas – tai netikėtas, neteisėtas ir tyčinis smurto naudojimas prieš civilius 
gyventojus, norint padaryti psicho-- 
  loginį poveikį, atkreipti visuomenės dėmesį į tam tikras problemas arba reikalavi-
mus ir pasiekti politinių tikslų. 

15.2. Parašykite 3 pagrindinius teroristinius išpuolius apibūdinančius požymius. 
1. ___________________________
2. ___________________________
3. ___________________________

15.3. Įrašykite į tekstą trūkstamus žodžius, panaudodami lentelėje pateiktus žodžius ar 
žodžių junginius. Kai kurie žodžiai (žodžių junginiai) gali likti nepanaudoti, o kai 
kurie – panaudoti ne vieną kartą. 

policijos, mobiliuoju telefonu, saugiu, matai, pasislėpti už, pastato, sprogmuo, daiktas, 
melagingos informacijos, įtartinas daiktas, jau po sprogimo, vairuotojui, buvimo vietą, 
nelieskite, kitų žmonių, liepkite, langų, mato, dūžtančių langų šukės, kuo arčiau, apibūdinti.

pastebėję įtartiną, panašų į sprogmenį daiktą:

• ____________ ir nebandykite patys išsiaiškinti, kas tai; 
• nelieskite, netikrinkite turinio, neneškite, nekilnokite, nemeskite į šalį;
• nerūkykite ir nesinaudokite             ___________________ šalia įtartinų daiktų;
• pasitraukite nuo įtartino daikto ir būkite nuo jo __________ atstumu. sakoma: „jei tu ______ 

bombą – bomba _______ tave“, todėl reikia pasitraukti kuo toliau arba __________________ 
patvarios konstrukcijos, geriausiai ___________. atkreipkite dėmesį į tai, kad virš jūsų gal-
vos nebūtų _________ – įvykus sprogimui, _________________________ gali sužeisti; 

• kuo greičiau praneškite ____________ pareigūnams. Dažnai žmonės nėra įsitikinę, kad 
įtarimą sukėlęs _____________ iš tiesų kelia pavojų ar gali būti ____________, ir bijo 
būti apkaltinti dėl _____________________________ skleidimo. atsiminkite, kad jūs ne-
sate specialistas, todėl negalite ir neprivalote tiksliai nustatyti, ar __________________ 
tikrai yra sprogmuo. geriau, kad pareigūnai patikrintų nepavojingą daiktą, negu atvyktų 
_______________________;

• jeigu tokį daiktą aptikote viešajame transporte, būtinai praneškite ________________; 
• būtinai sulaukite ______________ pareigūnų, nes jūs galite tiksliausiai ___________ įta-

rimą sukėlusį daiktą ir tiksliai nurodyti jo _______________;
• laukdami _____________ neleiskite prie įtartino daikto ________________, perspėkite 

netoliese esančius žmones ir ____________ jiems pasitraukti į saugesnę vietą. Jeigu 
esate vienas, tai nelengva padaryti, bet galite pasitelkti į pagalbą šalia esančius žmones.



35 15.4. Perskaitykite patarimus ir parašykite, ar jie teisingi, ar klaidingi. teisingą patarimą 
pažymėkite raide t, klaidingą – K.

1. Jeigu patekote į didelę spūstį, nelaikykite rankų kišenėse.
2. eidami į masinį renginį (koncertą stadione) apsivilkite lengvus, patogius 

drabužius, atsisagstykite sagas, užtrauktukus, užsiriškite šaliką, kaklaraištį, 
būtinai susijuoskite diržu.

3. Masinio renginio metu būkite kuo arčiau scenos.
4. Jeigu renginys vyksta uždaroje erdvėje, saugiausia būti minios centre ar 

pačiame pakraštyje.
5. Jeigu renginys vyksta atviroje vietoje, saugiausia būti minios pakraštyje.
6. Jeigu patekote į didelę spūstį, laikykite rankas ties diafragma arba prie 

šonų, sulenktas per alkūnes. 

15.5. Parenkite trumpą atmintinę gyventojams viena iš pasirinktų temų. 

kaip elgtis, jeigu jus paėmė įkaitu?
kaip elgtis radus įtartiną daiktą?
kaip elgtis radus standartinį sprogmenį?



36 15.6. Įsivertinkite.

kurios užduotys jums buvo įdomiausios? kodėl?

ką naujo sužinojote atlikdami užduotis?

ką jau žinojote, bet pasitikslinote atlikdami užduotis?

kas buvo sunkiausia atliekant užduotis? kodėl?

kur pritaikytumėte praktiškai atliekant užduotis įgytas žinias?



37 16 temA. mASINIO NAIKINImO GINKLAS.

16.1. Perskaitykite teiginius ir parašykite, ar jie teisingi, ar klaidingi. teisingą teiginį 
pažymėkite raide t, klaidingą – K.

1. pastebėti neįprasti biralai, skysčiai, garai, purškimo įtaisai arba įtartini 
paketai – galimas signalas apie panaudotą biologinį ginklą. 

2. Biologinis ginklas – masinio naikinimo ginklas, kuriuo paleidžiamos, 
išsklaidomos ir išplatinamos biologinės medžiagos, taip pat ir užkrečiamųjų 
ligų nešiotojai.

3. galimybė žmogui užsikrėsti raupais ir maru nuo kito žmogaus yra labai 
maža. 

4. Mirtingumas nuo ebolos ir raupų virusų yra labai mažas.
5. neįprasti gyvūnų kritimo arba regionui neįprastų ligų atvejai gali būti vienas 

iš biologinės taršos požymių.
6. Biologinio ginklo naikinamasis poveikis pagrįstas užkrečiamosiomis 

biologinių medžiagų ypatybėmis – sukelia užkrečiamąsias žmonių, gyvulių ir 
augalų ligas.

16.2. Parinkite lentelėje pateiktus branduolinio sprogimo naikinamųjų (tiesioginio 
poveikio) veiksmų terminus kiekvienam dešiniajame stulpelyje pateiktam 
apibūdinimui. 

Šviesos spinduliavimas, smūginė banga, skvarbioji jonizuojančioji spinduliuotė, 
radioaktyvusis užteršimas, elektromagnetinis impulsas.

1. suspausto oro sritis, plintanti į visas puses nuo sprogimo 
epicentro, „šluojanti“ viską, kas pasitaiko pakeliui, ir viską 
nešanti su savimi.

2. γ spindulių ir neutronų srautas, ardantis organizmų kūno 
audinius. 

3. iš branduolinio sprogimo švytinčios srities sklindantis 
matomų ir infraraudonųjų spindulių srautas, akinantis 
žmones, nudeginantis ir galintis sukelti gaisrus.

4. erdvėje plintantys, atskirai vienas nuo kito neegzistuojantys 
ir nuolat kintantys magnetiniai laukai, galintys sugadinti 
elektrinius ir elektroninius prietaisus. 

5. α, β, γ dalelės, atsiradusios jonizuojančiosios radiacijos 
metu, ir neutronai.



38 16.3. Cheminių nuodingųjų medžiagų poveikis ir jo trukmė priklauso nuo įvairių veiksnių.  
Kiekvienoje teiginių grupėje pažymėkite teisingą atsakymą (A, b, C). teisingas 
atsakymas gali būti ne vienas.

1. kaip cheminių nuodingųjų medžiagų poveikis ir jo trukmė priklauso nuo medžiagos fizi-
kinių bei cheminių ypatybių?

 a) Visų nuodingųjų medžiagų poveikis pasireiškia iš karto. 
 B) Vienų medžiagų poveikis iš karto sukelia klinikinius pažeidimus, kitų poveikis pasireiškia  

 po kelių minučių ar net valandų.
 C) Visų nuodingųjų medžiagų poveikis pasireiškia ne anksčiau kaip po 1–2 valandų ar  

 daugiau.
2. kaip cheminių nuodingųjų medžiagų poveikis ir jo trukmė priklauso nuo medžiagos pa-

tvarumo?
 a) kuo greičiau medžiagos garuoja, tuo ilgesnį laiką veikia aplink esančius žmones.
 B) kuo lėčiau medžiagos garuoja, tuo trumpiau jos užsilaiko ant grunto, augalijos, pas- 

 tatų bei transporto paviršių ir tuo trumpesnį laiką veikia aplink esančius žmones.
 C) kuo lėčiau medžiagos garuoja, tuo ilgiau jos užsilaiko ant grunto, augalijos, pastatų  

 bei transporto paviršių ir tuo ilgesnį laiką veikia aplink esančius žmones.
3. kaip cheminių nuodingųjų medžiagų poveikis ir jo trukmė priklauso nuo medžiagos 

paskleidimo būdo?
 a) per sprogimą cheminės medžiagos gali tiesiog pasklisti aplinkoje arba gali susidaryti  

 cheminių medžiagų debesis.
 B) paskleidus chemines medžiagas iš oro, taršos sklaida priklauso nuo aukščio virš že- 

 mės ir vėjo krypties. 
 C) paskleidus chemines medžiagas pastate, taršos vieta bus gana lokali (jeigu medžia- 

 gos nepateks į išorę).
4. kaip cheminių nuodingųjų medžiagų poveikis ir jo trukmė priklauso nuo vėjo krypties ir  

greičio?
 a) kuo stipresnis vėjas, tuo didesnėje teritorijoje pasklinda medžiagos; poveikis dides- 

 nis, jeigu vėjas pučia gyvenamųjų rajonų kryptimi.
 B) esant stipriam vėjui, cheminės medžiagos gali pradėti irti – tai švelnina cheminių me- 

 džiagų poveikį.
 C) Vėjo kryptis ir greitis įtakos nuodingųjų medžiagų poveikiui neturi.
5. kaip cheminių nuodingųjų medžiagų poveikis ir jo trukmė priklauso nuo aplinkos?
 a) aukšti medžiai, miškai stabdo cheminių medžiagų plitimą, atvirose vietovėse medžia- 

 gos pasklinda didesnėje teritorijoje.
 B) tankiai apgyvendintose vietovėse būtų padarytas daug didesnis poveikis.
 C) Miestuose aukšti pastatai, tankiai užstatyta miesto teritorija stabdo taršos plitimą, o 

 atsparūs cheminėms medžiagoms paviršiai (asfaltas) skatina garavimą ir keletą kartų  
 trumpina poveikio trukmę. 



39 16.4. Įsivertinkite.

kurios užduotys jums buvo įdomiausios? kodėl?

ką naujo sužinojote atlikdami užduotis?

ką jau žinojote, bet pasitikslinote atlikdami užduotis?

kas buvo sunkiausia atliekant užduotis? kodėl?

kur pritaikytumėte praktiškai atliekant užduotis įgytas žinias?



40 17 temA. GYVeNtOjŲ PeRSPĖjImAS IR INfORmAVImAS.

17.1. Perskaitykite teiginius ir parašykite, ar jie teisingi, ar klaidingi. teisingą teiginį 
pažymėkite raide t, klaidingą – K.

1. gyventojai gali būti perspėjami apie gresiančias ar susidariusias 
ekstremaliąsias situacijas, įjungiant įspėjamąjį garsinį signalą (sirenas) ir 
informuojant apie grėsmę bei apsisaugojimo būdus per televiziją.

2. gyventojai gali būti perspėjami ir informuojami apie gresiančias ar 
susidariusias ekstremaliąsias situacijas trumpaisiais pranešimais, 
siunčiamais tiesiai į gyventojų mobiliuosius telefonus.

3. gyventojai gali būti perspėjami apie gresiančias ar susidariusias 
ekstremaliąsias situacijas, teikiant pranešimus ir perspėjimus per įvairias 
visuomenės informavimo priemones (televiziją, radiją, spaudą, interneto 
portalus, naujienų agentūras ir t. t.).

4. garsinis signalas „Dėmesio visiems“ – tai nepertraukiamas 5 minučių 
trukmės kaukimo signalas.

5. išgirdę kaukiančią sireną, gyventojai privalo susirinkti daiktus ir skubėti į lauką. 
6. išgirdus kaukiančią sireną, pagal jos garsą galima nustatyti pavojaus pobūdį 

(cheminis, radiacinis, potvynio ir pan.). 
7. kad gyventojai gautų trumpuosius pranešimus, jų mobiliuosiuose 

telefonuose turi būti suaktyvinta šių pranešimų priėmimo funkcija.

17.2. Pažymėkite teisingus perspėjimo apie gresiančius pavojus trumpaisiais 
pranešimais, tiesiogiai siunčiamais į gyventojų mobiliuosius telefonus, naudojant 
korinio transliavimo technologiją GSm tinkluose, ypatumus. Ištaisykite neteisingus 
teiginius taip, kad jie atitiktų perspėjimo trumpaisiais pranešimais esmę ir taptų 
teisingais. 

1.  □ neapkraunamas tinklas. 

2.  □ Vienu metu galima išsiųsti labai nedidelį skaičių trumpųjų pranešimų.

3.  □ nereikalinga vartotojų paieška, bet reikia žinoti gavėjų telefono numerius.

4.  □ trumpuosius pranešimus galima perduoti net ir esant perkrautam tinklui.

5.  □ negarantuojamas siuntėjo autentiškumas.

6.  □ pranešimas perduodamas visiems abonentams, neatsižvelgiant į tai, ar jie yra 
pavojaus zonoje.

7.  □ galima kartoti pranešimą – taip galima įspėti ne tik pavojaus zonoje esančius 
žmones, bet ir į ją atvykstančius.

8.  □ galima vartoti skirtingas kalbas – taip galima informuoti įvairiakalbius šalies gyventojus 
bei atvykusius kitų šalių piliečius.

9.  □ echnologiją galima naudoti skelbiant skubią dingusiųjų paiešką, vykdant skubią 
kraujo donorų ar nusikaltėlių paiešką konkrečiame rajone.
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PR
ANEŠIM

AI Į M
OBILIUOSIUS TELEFONUS GARSINIS CIVILINĖS SAUGOS SIGNALAS

SKIRTUMAI SKIRTUMAIPANAŠUMAI

17.3. Užpildykite toliau esančią Venno diagramą pagal toliau nurodytas temas. 
• gyventojų perspėjimas jungiant garsinį civilinės saugos signalą.
• gyventojų perspėjimas siunčiant trumpuosius pranešimus į mobiliuosius telefonus. 

 

7.4. Įsivertinkite.

kurios užduotys jums buvo įdomiausios? kodėl?

ką naujo sužinojote atlikdami užduotis?

ką jau žinojote, bet pasitikslinote atlikdami užduotis?

kas buvo sunkiausia atliekant užduotis? kodėl?

kur pritaikytumėte praktiškai atliekant užduotis įgytas žinias?



42 18 temA. GYVeNtOjŲ eVAKAVImAS.

18.1. Perskaitykite teiginius ir parašykite, ar jie teisingi, ar klaidingi. teisingą teiginį 
pažymėkite raide t, klaidingą – K.

1. Dažniausiai pasaulyje žmonės priverčiami evakuotis dėl siaučiančių 
stichinių nelaimių, gamtinių gaisrų ir potvynių.

2. paskelbus ekstremaliąją situaciją pradedamas gyventojų evakavimas.
3. gyventojų evakavimas – organizuotas gyventojų perkėlimas iš teritorijų, 

kuriose pavojinga gyventi ir dirbti, į kitas teritorijas, laikinai suteikiant jiems 
gyvenamąsias patalpas.

4. gali būti vykdomas išankstinis gyventojų evakavimas, jeigu pagal turimą 
informaciją ir situacijos analizę matyti, kad žmonėms gresia realus pavojus, 
ir geriausiai žmones galima apsaugoti iš anksto perkeliant juos į saugią 
teritoriją.

5. sprendimą evakuoti gyventojus priima Lietuvos Vyriausybė.
6. kai pagal ekstremaliosios situacijos pobūdį nereikia dozimetrinės 

kontrolės arba sanitarinio švarinimo, tarpiniai gyventojų evakavimo punktai 
neįkuriami.

18.2. Pažymėkite, ką reikia pranešti gyventojams, priėmus sprendimą evakuoti juos į 
saugias teritorijas? 

1. □ kad evakuotis būtina.
2. □ per kiek laiko jie privalo išvykti iš nesaugios teritorijos.
3. □ kaip bus evakuojami gyventojai, neturintys savo transporto.
4. □ kur yra evakavimo punktai (gyventojų surinkimo punktai).
5. □ kur yra tarpiniai gyventojų priėmimo punktai (jeigu reikia).
6. □ kur reikia evakuotis ir kur yra gyventojų priėmimo punktai (evakuojantiesiems savo  

     transportu). 
7. □ ką pasiimti. 
8. □ kokių saugumo priemonių imtis prieš paliekant namus. 
9. □ kokiais keliais (evakavimosi maršrutais) vykti.
18.3. Parenkite reikmenų, būtinų bet kokios nelaimės atveju, sąrašą. Pažymėkite sąraše 

daiktus, kuriuos tikrai turite namuose (raide A) ir kuriuos galėtumėte labai greitai 
paimti (raide b).



43 18.4. Nupieškite schemą „Gyventojų evakavimas iš savivaldybės A į savivaldybę b“. 

18.5. Įsivertinkite.

kurios užduotys jums buvo įdomiausios? kodėl?

ką naujo sužinojote atlikdami užduotis?

ką jau žinojote, bet pasitikslinote atlikdami užduotis?

kas buvo sunkiausia atliekant užduotis? kodėl?

kur pritaikytumėte praktiškai atliekant užduotis įgytas žinias?



44 19 temA. INDIVIDUALIOS APSAUGOS PRIemONĖS.

19.1. Perskaitykite teiginius ir parašykite, ar jie teisingi, ar klaidingi. teisingą teiginį 
pažymėkite raide t, klaidingą – K.

1. respiratorius – netinkama apsaugos priemonė, jeigu aplinkoje esančios 
kenksmingosios medžiagos veikia odą ir akis.

2. izoliuojamosios kvėpavimo organų apsaugos priemonės aprūpina žmogaus 
kvėpavimo organus grynu oru iš suslėgtojo oro balionų arba švaraus oro 
tėkmės žarna iš neužterštos aplinkos.

3. Dirbant uždarose erdvėse, atliekant ugnies gesinimo, gelbėjimo ir panašius 
darbus, kvėpavimo organų apsaugai reikia naudoti kaukę arba puskaukę su 
filtru.

4. guminė avalynė nuo skystų lašelinių teršalų gali apsaugoti nuo 12 iki 24 
valandų.

5. galvos ir kaklo apsaugai naudojami drabužiai turi būti užsegti, pakelta 
apykakle, ant kaklo turi būti užrištas šalikas, ant galvos uždėtas gobtuvas, 
kepurė (geriausiai žieminė).

6. odos apsaugos priemonės naudojamos žmogaus organizmui nuo karščio ir 
šalčio apsaugoti. 

19.2. Nurodykite, nuo kokių medžiagų apsaugo filtras, pažymėtas balta, žalia, geltona, 
ruda ir pilka spalvomis.

19.3. Užpildykite lentelę, įrašydami kvėpavimo ir odos apsaugai skirtas individualios 
apsaugos priemones. 

eil. 
nr. 

Individualios 
apsaugos 
priemonių paskirtis

Apsaugos priemonės

1. kvėpavimo organų 
apsauga 

2. odos apsauga 



45 19.4. Įsivertinkite.

kurios užduotys jums buvo įdomiausios? kodėl?

ką naujo sužinojote atlikdami užduotis?

ką jau žinojote, bet pasitikslinote atlikdami užduotis?

kas buvo sunkiausia atliekant užduotis? kodėl?

kur pritaikytumėte praktiškai atliekant užduotis įgytas žinias?



46 20 temA. KOLeKtYVINĖS APSAUGOS StAtINIAI.

20.1. Perskaitykite teiginius ir parašykite, ar jie teisingi, ar klaidingi. teisingą teiginį 
pažymėkite raide t, klaidingą – K.

1. kolektyvinės apsaugos statinys – tai statinys arba patalpa, kurią 
ekstremaliųjų situacijų ar karo metu galima pritaikyti gyventojams apsaugoti 
nuo atsiradusių gyvybei ar sveikatai pavojingų veiksnių.

2. kolektyvinės apsaugos statinio žymėjimo specialusis ženklas –  
tai lygiakraštis mėlynas kvadratas raudoname fone.

3. skubant slėptis į kolektyvinės apsaugos statinį, reikia pasiimti visus daiktus.
4. kiekviena savivaldybė turi iš anksto numatyti kolektyvinei gyventojų 

apsaugai skirtus statinius.
5. slėptuvė – specialiosios paskirties statinys arba specialiai įrengta patalpa, 

skirta nuo atsiradusių gyvybei ar sveikatai pavojingų veiksnių apsaugoti 
gyventojams, kurie užtikrina ekstremaliųjų situacijų operacijų centrų ir 
Bendrojo pagalbos centro veiklą.

20.2. Savivaldybės teritorijoje gyvena 25 000 gyventojų. Iš jų – 2 000 vaikų iki 7 metų 
amžiaus, 1 250 – turintys negalią. Vienam gyventojui turi būti skirta ne mažiau 
kaip 1,5 kv. m patalpos ploto. Apskaičiuokite, kiek kvadratinių metrų patalpų reikia 
numatyti minimaliai jūsų savivaldybės gyventojų apsaugai. minimalus gyventojų 
skaičius apskaičiuojamas pagal formulę G = 0,1´S + V + N
g – minimalus gyventojų, apsaugomų kolektyvinės apsaugos statiniuose, skaičius;
s – bendras savivaldybės gyventojų skaičius;
V – savivaldybės gyventojų vaikų iki 7 metų skaičius;
n – neįgalių savivaldybės gyventojų skaičius.

20.3. miesto (rajono) savivaldybės administracijos interneto svetainėje raskite 
savivaldybės kolektyvinės apsaugos statinių sąrašą. Parašykite šešių artimiausių 
kolektyvinės apsaugos statinių adresus.

1.
2.
3.
4.
5.
6.



47 20.4. Įsivertinkite.

kurios užduotys jums buvo įdomiausios? kodėl?

ką naujo sužinojote atlikdami užduotis?

ką jau žinojote, bet pasitikslinote atlikdami užduotis?

kas buvo sunkiausia atliekant užduotis? kodėl?

kur pritaikytumėte praktiškai atliekant užduotis įgytas žinias?



48 21 temA. PIRmOjI PSICHOLOGINĖ PARAmA.

21.1. Perskaitykite teiginius ir parašykite, ar jie teisingi, ar klaidingi. teisingą teiginį 
pažymėkite raide t, klaidingą – K.

1. stresinės reakcijos pasireiškia tik iš karto po įvykio.
2. Didesnį ir ilgiau trunkantį stresinį poveikį daro žmonių sukeltos nelaimės 

(tyčiniai veiksmai, teroro išpuoliai).
3. stresas – tai normali organizmo reakcija į nenormalią situaciją.
4. stresą sukelia tik asmeniškai patirti kritiniai įvykiai arba situacijos: įvairios 

nelaimės, avarijos, katastrofos, prievarta, mirtys.
5. Žmonės gali būti emociškai įtraukti ir patirti didžiulį stresą, stebėdami 

kritinius įvykius per televiziją. 
6. fizinė veikla nepadeda nukreipti dėmesio nuo skausmingų išgyvenimų.

21.2. Įrašykite lentelėje bent po 3 stresinių reakcijų pavyzdžius.

fiZioLoginės reakCiJos: eMoCinės reakCiJos:

eLgesio reakCiJos: sUVokiMo reakCiJos:

21.3. Parašykite trumpą rašinėlį „Aš tai išgyvenau“, kuriame atsispindėtų sukrėtęs 
įvykis, patirti jausmai bei teigiami skaudaus patyrimo aspektai.



49 21.4. Įsivertinkite.
kurios užduotys jums buvo įdomiausios? kodėl?

ką naujo sužinojote atlikdami užduotis?

ką jau žinojote, bet pasitikslinote atlikdami užduotis?

kokią įtaką jums, kaip asmenybei, turėjo šios temos veiklų nagrinėjimas?

kur pritaikytumėte praktiškai atliekant užduotis įgytas žinias?



50 22 temA. eKStRemALIŲjŲ SItUACIjŲ VALDYmAS.

22.1. Perskaitykite teiginius ir parašykite, ar jie teisingi, ar klaidingi. teisingą teiginį 
pažymėkite raide t, klaidingą – K.

1. situacijos vertinimas yra skirtas išsiaiškinti galimam pavojaus plitimui bei 
poveikiui ir iškilusioms problemoms nustatyti.

2. pirminė informacija apie nelaimę ar artėjančią grėsmę gali būti gaunama tik 
bendrosios pagalbos telefonu 112.

3. pavojaus mažinimo veiksmai tiesiogiai priklauso nuo pavojaus pobūdžio ir 
turi būti atliekami greitai.

4. pavojaus plitimas stabdomas evakuojant žmones ir turtą iš paveiktos 
teritorijos. 

5. Visada iš anksto aišku, kokias gyventojų apsaugos priemones reikės taikyti 
ekstremaliosios situacijos metu.

6. gresiant ar susidarius ekstremaliajai situacijai, svarbu kuo greičiau, tiksliau 
bei įvairiais būdais perspėti ir informuoti visuomenę apie atsiradusią 
grėsmę ir pateikti rekomendacijas, kaip elgtis.

7. pavojingoji zona yra saugoma, kad žmonės nepatektų į ją specialiai 
ar netyčia, kad pavojingojoje zonoje dirbantys pareigūnai galėtų veikti 
netrukdomai, nesirūpindami, kad kažkas papildomai nukentės. 

8. atsižvelgiant į situacijos vertinimą, gyventojai gali būti evakuojami į saugias 
teritorijas arba apsaugomi nuo pavojingų aplinkos veiksnių uždarose 
patalpose (kolektyvinės apsaugos statiniuose). 

9. gelbėjant žmones, reikia vadovautis principu „maksimalus laikas užterštoje 
aplinkoje, minimalus atstumas nuo pavojaus šaltinio“.

10. Veiksmai ekstremaliosios situacijos židinyje koordinuojami darbų 
koordinavimo štabe, kuris įkuriamas kuo arčiau įvykio vietos.

22.2. Kairėje pusėje nurodytiems pagrindiniams reagavimo į ekstremaliąsias situacijas 
uždaviniams parinkite veiksmus (iš dešiniojo stulpelio), kurie gali būti atliekami, 
įgyvendinant tuos uždavinius. 

reagavimo į 
ekstremaliąsias situacijas 
uždaviniai

Veiksmai uždaviniams įgyvendinti

1. situacijos vertinimas a) perspėjimas ir informavimas
2. pavojaus mažinimas b) Žmonių, esančių pavojaus poveikio 

zonoje, stebėsena
3. gyventojų apsauga c) pavojaus poveikio mažinimas
4. Valdymo organizavimas d) Vadovavimas ir veiksmų koordinavimas

e) pavojingos zonos apsauga ir saugumo 
užtikrinimas

f) pavojaus ir aplinkos stebėsena
g) Žalos turtui ir aplinkai įvertinimas
h) Žmogiškųjų ir materialinių išteklių 

valdymas
i) informacijos valdymas
j) pavojaus šaltinio kontrolė
k) evakavimas ir (arba) slėpimas(is)
l) paieška ir gelbėjimas
m) pagalba nukentėjusiesiems
n) institucijų sutelkimas
o) Medicinos pagalba



51 22.3. Prisiminkite, kokie subjektai sudaro civilinės saugos sistemą, kokios jų funkcijos 
civilinės saugos srityje. Nupieškite minčių žemėlapį, kuriame atsispindėtų, kaip 
veikia civilinės saugos sistemos subjektų veiksmai, kilus didelei cheminei avarijai 
jūsų pasirinkto miesto centre. 

22.4. Parašykite dešimties sakinių tekstą, vartodami profesinę terminiją.

... įvykis, ekstremalus, ekstremalioji situacija, gelbėjimo darbų vadovas, štabas, 
operacijų centras, ekstremaliųjų situacijų komisija, medicinos pagalba, saugumo 
užtikrinimas, evakavimas, perspėjimas, pavojingoji zona, apsaugos priemonės...



52 22.5. Įsivertinkite.

kurios užduotys jums buvo įdomiausios? kodėl?

ką naujo sužinojote atlikdami užduotis?

ką jau žinojote, bet pasitikslinote atlikdami užduotis?

kas buvo sunkiausia atliekant užduotis? kodėl?

kur pritaikytumėte praktiškai atliekant užduotis įgytas žinias?



53 AtSAKYmAI
1 temA. CIVILINĖS SAUGOS SAmPRAtA IR jOS VeIKLOS SRItYS.
1.4.

1. K
2. t
3. t
4. K
5. t

2 temA. LIetUVOS CIVILINĖS SAUGOS SIStemA IR jOS VeIKImO 
teISINIAI beI ORGANIzACINIAI PAGRINDAI.
2.1.

1. K
2. t
3. t
4. K
5. t

2.3.

1. C
2. g
3. f
4. j
5. i
6. D
7. a
8. e
9. h
10. B Visuotinio 

privalomumo

2.4.

1. +
2. ne
3. +
4. +
5. ne
6. +
7. ne
8. +
9. Ne



54 3 temA. eKStRemALIejI ĮVYKIAI IR eKStRemALIOSIOS SItUACIjOS.
3.1.

1. K
2. t
3. t
4. t
5. K

3.2.

1.  g 16.  t
2.  s 17.  g
3.  t 18.  t
4.  g 19.  g
5.  g 20.  g
6.  s 21.  e
7.  g 22.  t
8.  s 23.  e
9.  e 24.  g
10.  t 25.  e
11.  t 26.  s
12.  g 27.  e
13.  e 28.  t
14.  g 29.  s
15.  g

3.3.

ekstremalioji situacija, įvykis, ekstremaliųjų įvykių, evakuojama, daugiau kaip 500, gyvenimo 
(veiklos) sąlygas, daugiau kaip 2/3, ilgiau kaip 24, pavojingame, 3 ar daugiau.
3.4.

1. gali
2. negali 
3. gali
4. negali

3.5.

2 a b
1 B c
3 C a

3.6.

1. t
2. t
3. K
4. K
5. t



55 5 temA. eKStRemALIŲjŲ SItUACIjŲ VALDYmO PLANAVImAS. 
5.1.

1. t
2. K
3. t
4. K
5. t
6. t
7. t
8. t
9. K

6 temA. GAmtOS PAVOjAI.
6.1.

1. K
2. t
3. t
4. K
5. t

7 temA. PAVOjINGOS ŽmONIŲ UŽKReČIAmOSIOS LIGOS.
7.1.

1. taip 6. taip
2. ne 7. taip
3. taip 8. taip
4. taip 9. ne 
5. taip 10. ne 

7.2.

1. maras
2. cholera arba sukėlėjo nešiojimas
3. beždžionių raupai
4. geltonoji karštligė
5. virusinės hemoraginės karštligės 

(Marburgo virusinė liga, ebolos virusinė 
liga, Lassos karštligė)

6. raupai

7.3.

1. imunoprofilaktika
2. epidemija
3. karantinas
4. pandemija
5. Chemoprofilaktika



56 8 temA. GYVūNŲ IR AUGALŲ LIGOS.
8.1.

1. K
2. t
3. K
4. K
5. t

8.2.

1. kenksmingieji organizmai 
2. epizootija
3. enzootija
4. panzootija
5. Zoonozės
6. epifitotija
7. fitosanitarija

9 temA. mIšKŲ GAISRAI.
9.1.

priešgaisrinės saugos, mažiau kaip 50 metrų, žolę, šiaudus, pilti degalus, su vidaus degimo 
varikliais, galima, tik specialiai įrengtose, pažymėtose, galima tik, ne arčiau kaip per 5 metrus, 
0,5 metro pločio, užpilti žemėmis, gali būti, uždrausta arba apribota.
9.2.
1. K
2. t
3. K
4. K
5. t

10 temA. AVARIjOS YPAtINGOS SVARbOS INfRAStRUKtūROS (YSI) 
ObjeKtUOSe.
10.1.

1. taip
2. ne 
3. taip
4. ne
5. ne
6. taip

10.2.
1. t
2. t
3. K
4. t
5. K
6. t
7. K

10.3.

saugaus, išjunkite, tinklo, oro linijų, elektros, 8, nelieskite, abiem kojomis, grandinė, elek-
tros, šlapios žolės, nutrauktų, elektros, smulkiais, koją, šokinėti, kibirkščiuojančius, 1802, 
112.



57 11 temA. CHemINIAI PAVOjAI.
11.1.
1. taip
2. ne 
3. taip
4. taip
5. ne
6. taip
7. taip
8. taip

11.2.
1. t
2. t
3. K
4. K
5. t
6. K

11.3.
1. sprogstamoji sprogios medžiagos, kelia gaisro, sprogimo ar išsvaidymo pavojų.
2. ypač degi ypač degios dujos.

ypač degus skystis ir garai.
3. Labai degi Labai degus skystis ir garai.

savaime kaistančios, gali užsidegti.
4. oksiduojamoji gali sukelti gaisrą arba sprogimą, stiprus oksidatorius.
5. Labai toksiška Mirtina prarijus.  

Mirtina įkvėpus.
6. toksiška toksiška, patekus ant odos.

įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją, astmos simptomus arba 
apsunkinti kvėpavimą.

7. kenksminga prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį. gali pakenkti 
organams.

8. ėsdinamoji smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis. smarkiai pažeidžia akis.
9. pavojinga 

aplinkai
toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. gali 
sukelti ilgalaikį kenksmingą poveikį vandens organizmams.



58 12 temA. RADIOLOGINIAI PAVOjAI.
12.1.
1. t
2. t
3. t
4. K
5. K
6. t
7. t

12.3.
1. a
2. B
3. a
4. C
5. B

13 temA. GAISRAI. 
13.1.
1. Degioji 

medžiaga
Visos galinčios degti medžiagos: baldai, knygos, žolė, guma, automobilis...

2. Uždegimo 
šaltinis

Liepsna, elektros iškrova, smilkstanti nuorūka, įkaitę paviršiai...

3. oksidatorius oras, deguonis.

13.2.
1. D Miltelių
2. C Miltelių
3. a Vandens putų, miltelių
4. B Vandens putų, miltelių

13.3.
7 5 1 4 2 3 6

13.4.
4 2 3 1

13.5.

1. K
2. t
3. t
4. K
5. K
6. t
7. t
8. K

12.2.
1. atstumas neliesti, atsitraukti, evakuotis. 
2. Laikas kuo trumpiau būti šalia, 

skubiai nusiplauti teršalus.
3. priedanga Drabužiai, kvėpavimo 

organų apsauga, slėpimasis 
pastatuose, už pastatų ir pan.



59 14 temA. APLINKOS tARšA.
14.1.
1. t
2. t
3. K
4. K
5. t
6. K

15 temA. SOCIALINIŲ ĮVYKIŲ PAVOjAI. 
15.1.
3

15.2.
1. smurtas
2. politiniai tikslai
3. nukreipta prieš civilius gyventojus arba taikinius

15.3.

nelieskite, mobiliuoju telefonu, saugiu, matai, mato, pasislėpti už, pastato, langų, dūž-
tančių langų šukės, policijos, daiktas, sprogmuo, melagingos informacijos, įtartinas 
daiktas, jau po sprogimo, vairuotojui, policijos, apibūdinti, buvimo vietą, policijos, kitų 
žmonių, liepkite.

15.4.
1. t
2. K
3. K
4. K
5. t
6. t



60 16 temA. mASINIO NAIKINImO GINKLAS.
16.1.

1. t
2. t
3. K
4. K
5. t
6. t

16.2.

1. smūginė banga
2. skvarbioji jonizuojančioji spinduliuotė
3. Šviesos spinduliavimas
4. elektromagnetinis impulsas
5. radioaktyvusis užteršimas

16.3.
1. B
2. C
3. a, B, C
4. a, B
5. a, B, C

17 temA. GYVeNtOjŲ PeRSPĖjImAS IR INfORmAVImAS.
17.1.
1. t
2. t
3. t
4. K
5. K
6. K
7. t

17.2.
1. t
2. K Vienu metu galima išsiųsti labai didelį skaičių trumpųjų pranešimų.
3. K nereikalinga vartotojų paieška, nereikia žinoti gavėjo telefono numerio.
4. t
5. K garantuojamas siuntėjo autentiškumas.
6. K pranešimą galima perduoti pavojaus zonoje esantiems žmonėms vienos gsM stoties 

aprėpties zonos tikslumu.
7. t
8. t
9. t



61 18 temA. GYVeNtOjŲ eVAKAVImAS.
18.1.
1. t
2. K
3. t
4. t
5. K
6. t

18.2.

Visi atsakymai „taip“.
18.3.

pagrindiniai bet kokios nelaimės atveju reikalingi daiktai:
• nešiojamasis radijo ar televizijos imtuvas su atsarginiais elementais;
• nešiojamasis žibintas su atsarginiais elementais;
• pirmosios medicinos pagalbos reikmenys; 
• nuolat vartojamų vaistų atsargos;
• pinigai (grynieji ir kreditinės kortelės); 
• dokumentai (pasas, identifikacijos kortelė, socialinio draudimo pažymėjimas, gimimo ir mirties 

liudijimai, nuosavybės dokumentai);
• atsarginis automobilio raktų komplektas; 
• degtukai (įpakuoti į vandeniui atsparią pakuotę);
• signalinės priemonės;
• žemėlapis ir telefonų numeriai tos vietovės, į kurią numatote išvykti;
• specialios individualiosios priemonės (pavyzdžiui, vatos ir marlės raištis, nuolat vartojamų vais-

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

• vanduo (ne mažiau kaip 12 l vandens kiekvienam šeimos nariui);
• negendančios maisto atsargos (trims dienoms); 
• virtuvės reikmenys (skardinių atidarytuvas, vienkartinės stiklinės, lėkštės, universalus peiliukas, 

šiukšlių maišai);
• atsarginių drabužių komplektas kiekvienam šeimos nariui (avalynė, neperšlampama striukė, 

kepurė ir pirštinės, šilti drabužiai, akiniai);
• antklodė ar miegmaišis kiekvienam šeimos nariui;
• kiti reikmenys: popierius, rašiklis, siūlai ir adata, kastuvėlis, replės, veržliaraktis, švilpukas, pa-

lapinė, kompasas, virvė, lipnioji juosta ir pan.;
• sanitarinės ir higienos priemonės (tualetinis popierius, vienkartinės servetėlės, rankšluosčiai, 

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

• priemonės, padedančios sutrumpinti laukimą (knygos, žaidimai).



62 19 temA. INDIVIDUALIOS APSAUGOS PRIemONĖS.
19.1.

1. t
2. t
3. K
4. K
5. t
6. K

19.2.

ruda nuo organinių medžiagų garų ir dujų.
pilka nuo neorganinių medžiagų garų ir dujų. 
geltona nuo rūgštinių medžiagų garų ir dujų. 
Žalia nuo amoniako ir organinių amoniako junginių.
Balta nuo kietųjų dalelių, radioaktyviųjų ir ypač toksiškų dalelių, bakterijų ir virusų, kenksmin-

gųjų medžiagų aerozolių.

19.3.
1. kaukės su filtrais, puskaukės, respiratoriai, vatos ir marlės raiščiai, suspausto oro 

kvėpavimo aparatai ir kt.
2. Hermetiniai kostiumai, kombinezonai, šalmai, įvairūs apsauginiai drabužiai: kepurės, 

kostiumai, pirštinės, batai, akiniai ir kt.

20 temA. KOLeKtYVINĖS APSAUGOS StAtINIAI.
20.1.
1. t
2. K
3. K
4. t
5. t

20.2.

8 625 kv. m



63 21 temA. PIRmOjI PSICHOLOGINĖ PARAmA.
21.1.
1. K
2. t
3. t
4. K
5. t
6. K

21.2.

fiZioLoginės reakCiJos:
• padažnėjęs širdies plakimas, 
• padažnėjęs, negilus kvėpavimas, 
• padidėjęs kraujo spaudimas, 
• raumenų įsitempimas arba silpnumas, 
• sutrikusi koordinacija, 
• sutrikęs virškinimas, 
• pagreitėjusi medžiagų apykaita, 
• vyzdžių išsiplėtimas,
• pykinimas, 
• sutrikęs miegas. 

eMoCinės reakCiJos:
• baimė, 
• nerimas,
• pyktis, 
• kaltės jausmas,
• gėda. 

eLgesio reakCiJos:
• isterija,
• verkimo priepuoliai,
• agresyvumas, 
• nebūdingas elgesys,
• priešinimasis taikomiems apribojimams,
• nepaklusnumas pareigūnų nurodymams,
• situacijos neigimas, atsiribojimas, 
• beprasmė rizika,
• savo fizinių poreikių nepaisymas,
• panikos priepuoliai.

sUVokiMo reakCiJos:
• atminties sutrikimai,
• suvokimo, mąstymo, dėmesio sutelkimo, 

gebėjimo priimti sprendimus sutrikimai,
• orientacijos sutrikimai,
• greitakalbė, 
• sąmyšis, 
• perdėtas entuziazmas. 

22 temA. eKStRemALIŲjŲ SItUACIjŲ VALDYmAS.
22.1.

1. t 6. t
2. K 7. t
3. t 8. t
4. K 9. K
5. K 10. t

22.2.
1 – b, f, g
2 – c, j
3 – a, e, k, l, m, o
4 – d, h, i, n


