
Mobilizacija – tai teisinis režimas. Mobilizacijos metu gali būti numatyti 
privalomieji darbai, laikinas turto paėmimas ar 
turto rekvizicija.

Klausykite oficialių institucijų informacijos ir 
nurodymų.

Turėkite sukaupę asmenines (maisto, degalų, 
medicinos, grynųjų pinigų ir kt. priemonių) 
atsargas autonominiam išgyvenimui (3–30 dienų), 
kol valstybė pradės naudoti turimus rezervus ir 
kitas priemones.

Mobilizacijos paskelbimas tai dar ne karas – 
gyvenimas tęsiasi.

Mobilizacija tai: valstybės perorientavimas veikti 
didelės įtampos sąlygomis, tai kariuomenės 
padalinių papildymas rezervo kariais, tai visų 
susitelkimas.

Mobilizacijos metu Valstybė pereina prie 
gyvybiškai svarbių funkcijų palaikymo, 
pasitelkiant visus turimus išteklius 
(žmogiškuosius, materialinius, finansinius).

AR ŽINAI, KAS YRA MOBILIZACIJA IR KAIP ELGTIS MOBILIZACIJOS ATVEJU?
Mus dažniausiai gąsdina ne pati nelaimė, o nežinomybė

DIRBATE 
ĮPRASTĄ 
DARBĄ

GALITE BŪTI 
SAVIVALDYBĖS, 
SENIŪNIJOS 
PAKVIESTAS ATLIKTI 
BŪTINUOSIUS 
DARBUS

JUNGIATĖS 
PRIE 
SAVANORIŠKŲ 
ORGANIZACIJŲ

GAVUS ŠAUKIMĄ 
ATLIKTI KARO TARNYBĄ, 
VYKSTATE Į REGIONINĮ 
KARO PRIEVOLĖS 
KOMPLEKTAVIMO SKYRIŲ 
ARBA POSKYRĮ

GALIMI JŪSŲ 
VEIKSMAI 
PASKELBUS 
MOBILIZACIJĄ:

MOBILIZACIJOS IR PILIETINIO  
PASIPRIEŠINIMO DEPARTAMENTAS  
PRIE KAM



PASKELBUS MOBILIZACIJĄ: 
Jei dirbate VALSTYBĖS TARNYBOJE ir:
■ priklausote CIVILINIO MOBILIZACINIO 
PERSONALO REZERVUI (CMPR), privalote veikti 
pagal Jūsų darbovietės mobilizacijos planą;
■ nepriklausote CMPR, eikite į darbą. 
Priklausomai nuo situacijos, be tiesioginių pareigų 
atlikimo, galima tikėtis ir kitokio pobūdžio darbų.

Jei esate KARO PRIEVOLININKAS, atlikęs šauktinio 
tarnybą, ar į atsargą išleistas profesinės karo 
tarnybos karys ir:
■ esate įrašytas į CMPR, privalote veikti pagal 
Jūsų darbovietės mobilizacijos planą. Jei nežinote, 
ar Jūs įrašytas į CMPR, vadinasi, Jūs nesate CMPR 
sąrašuose;
■ nesate įrašytas į CMPR, eikite į darbą ir 
klausykite informacijos per visuomenės 
informavimo priemones. Jums bus pranešta, ar 
būsite šaukiamas atlikti karo tarnybą.

Jūsų įmonė, institucija, organizacija nutraukė 
veiklą, tuomet Jūsų paslaugų gali prašyti 
savivaldybės administracija, kuri informuos, kuo 
ir kur galėtumėte būti naudingas.

Jei esate MEDICINOS SRITIES DARBUOTOJAS, 
POLICININKAS, UGNIAGESYS, tęskite savo 
tiesioginių pareigų vykdymą, jeigu nebus 
nurodyta kitaip.

Jei turite GINKLĄ (savigynai, sportui, medžioklei) 
ir nesate nei karo prievolininkas, nei asmuo, 
įtrauktas į CMPR, nei šaulys, Jūsų paslaugų gali 
prašyti savivaldybės administracija, seniūnas ar 
karo komendantas, kurie tokio teisinio režimo 
sąlygomis gali skirti apsaugos ar kitas užduotis.

Jei neturite ginklo, nesate nei karo prievolininkas, 
nei asmuo, įtrauktas į CMPR, nei šaulys arba esate 
asmuo, neturintis darbo / tarnybos santykių, 
prisijunkite prie savanoriškų organizacijų 
(Lietuvos šaulių sąjungos, Raudonojo Kryžiaus, 
Carito, Maltiečių ordino, Maisto banko ar kt. 
organizacijų), nes reikės papildomos pagalbos 
silpnesniems visuomenės nariams.
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www.mobilizacija.lt
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www.kariuomene.lt


