
 

BBBBūkime atsargkime atsargkime atsargkime atsargūs prie vandenss prie vandenss prie vandenss prie vandens    

Nuskendimai užima II vietą pasaulyje po eismo nelaimių (mirčių dėl   

nelaimingų atsitikimų suvestinėse). Pasaulyje kasmet nuskęsta  200 000 

žmonių. Lietuvoje kasmet nuskęsta 300-400 žmonių. Dažniausiai skęsta 5–14 

metų vaikai. 

Dažniausios skendimų priežastys: nemokėjimas plaukti, maudymosi 

taisyklių nepaisymas, savo galimybių pervertinimas, netvarkingas mažų 

vandens telkinių (tvenkinių, kūdrų) eksploatavimas; bloga vaikų priežiūra; 

alkoholio vartojimas, mažųjų laivų eksploatavimo taisyklių pažeidimas, 

saugaus elgesio žvejojant taisyklių pažeidimas ir pan., neatsargus elgesys ant 

užšalusių vandens telkinių. 

 

 

Saugos priemonSaugos priemonSaugos priemonSaugos priemonės prie vandens, papl prie vandens, papl prie vandens, papl prie vandens, paplūdimyjedimyjedimyjedimyje    

� Nemokėdami plaukti, neikite į vandenį giliau kaip iki krūtinės; 
� Nestovėkite ir nežaiskite ten, kur galima netikėtai įkristi į vandenį. Tai gali 

būti prieplaukos ar molo kraštas, tiltas, status krantas. 
� Nesimaudykite nežinomose, nuošaliuose vietose. Pasirinkite paplūdimį ar 

vietą, kur maudosi daugiau žmonių ir kur budintys gelbėtojai; 
� Neplaukite už plūdurų, nors ir esate geras plaukikas; 
� Į vandens telkinius, kuriuose maudotės pirmą kartą briskite, o ne šokite nuo 

kranto, lieptelio ar pan., nes galite susižaloti atsitrenkę į dugne esančius 
daiktus. Brisdami į vandenį įvertinkite seklumą ir dugno aplinką; 

� Nesimaudykite iš kart po valgio – palaukite 1-2 valandas; 
� Perkaitę saulėje, nešokite staiga į vandenį – prieš tai juo apsišlakstykite; 
� Išlipkite iš vandens, kai pasidarys šalta (žvarbu); 
� Nesimaudykite lyjant lietui ar perkūnijos metu; 
� Neplaukiokite ant pripučiamų čiužinių, padangų kamerų, savadarbių plaustų; 
� Nesimaudykite jūroje esant dideliam bangavimui (1-3 balai); 
� Nesimaudykite tamsiu paros metu; 
� Nesimaudykite užterštame ir neatitinkančiame higienos reikalavimų 

vandenyje (apie Šilutės r. maudyklų vandens kokybę www.silute.kryptis.lt ); 
� Neplaukite ir nesimaudykite toliau už gylį ribojančių plūdurų; 
� Nesiirkite valtimi vieni be suaugusiųjų priežiūros; 
� Ypač pavojinga išdykauti valtyje, vaikščioti joje, ją supti – valtis gali apvirsti; 

 

Kaip padKaip padKaip padKaip padėti skti skti skti skęstanstanstanstančiamiamiamiam    

Kritinėje situacijoje negalima palikti draugo nelaimėje, tačiau reikia žinoti, 

kad gelbėti skęstantį žmogų nėra lengva – reikia nemažai fizinių jėgų ir gerų 

plaukimo įgūdžių. 
 
� Pamatę skęstantį žmogų, šaukdami mėginkite atkreipti aplinkinių dėmesį 

ir iškvieskite gelbėjimo tarnybas tel. 112. Po to įsitikinkite, ar šalia nėra 
kokios nors gelbėjimo (gelbėjimo rato, valties ir kt.) arba parankinės 
priemonės, kuri neskęsta (kamuolio, čiužinio ir t.t.); 

� Jeigu įmanoma, pamėginkite pasiekti skęstantįjį ranka, lazda, stora 
medžio šaka arba numeskite jam virvę; 

� Jeigu šalia nieko daugiau nėra, pamėginkite gelbėti skęstantį, priplaukę 
prie jo su kokia nors plaukimo priemone (valtimi, vandens dviračiu), 
gelbėjimo ar parankine priemone, kuri neskęsta ir paduoti ją 
skęstančiajam per saugų atstumą, kad jis negalėtų jūsų sugriebti; 
 

ĮSIDĖMĖKITE!!!! Gelbėti skęstantį gali tik geras plaukikas, kuris išmano 
gelbėjimo būdus ir moka tai atlikti praktiškai. 

(Informacija parengta pagal priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento rekomendacijas) 
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