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1. PLANO DERINIMO LAPAS 

 

 

Eil.Nr. Derinanti institucija Data Atsakingo asmens pareigos, 

vardas, pavardė, parašas 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

2. PLANO TAISYMO LAPAS 

 

 

Eil.Nr. Kas pataisyta Data Atsakingo asmens pareigos, 

vardas, pavardė, parašas 
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3. PLANO TIKSLINIMO LAPAS 

 

Plano tikslinimas – procesas, kai planas yra peržiūrimas iš esmės. Plano tikslinimas atliekamas ne 

rečiau kaip vieną kartą per trejus metus, jeigu iki tol nebuvo atliktas įstaigos reorganizavimas arba 

neatsirado kitų  veiksnių, dėl kurių nukentėjo plano veiksmingumas. Plano tikslinimas registruojamas 

lentelėje. 

 

Eil.Nr. Žyma Data Atsakingo asmens pareigos, 

vardas, pavardė, parašas 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

4. PLANO KOPIJŲ (PLANO IŠRAŠŲ) SKYRIMO LAPAS 

Patvirtinto plano kopijos (plano išrašai), kurios išsiųstos (išdalintos) visoms suinteresuotoms 

institucijoms.  

 

Eil.Nr. Kam pateiktos plano kopijos 

(plano išrašai), pateikimo būdas  

Data Atsakingo asmens pareigos, 

vardas, pavardė, parašas 

Plano kopijos: 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Plano išrašai: 
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5. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

 Strūnos socialinės globos namai (toliau vadinama- Įstaiga), adresu Pašilaičių g. 13, Vilnius, LT-

06107. Ekstremaliųjų situacijų valdymo planas (toliau-planas) parengtas vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos civilinės saugos įstatymo Nr. XI-635 (Žin., 2009, Nr. 159-7207) 16 straipsnio 9 punktu; 

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM direktoriaus 2010-04-19 įsakymu Nr. 

1-34 patvirtinti „Kriterijai ūkio subjektams ir kitoms įstaigoms, kurių vadovai turi organizuoti 

ekstremalių situacijų valdymo planų rengimą, derinimą ir ūkio subjektams, kurių vadovai turi sudaryti 

ekstremaliųjų situacijų operacijų centrą“ ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie 

VRM direktoriaus 2011-02-23  įsakymo Nr. 1-70“ Dėl ekstremaliųjų situacijų valdymo planų 

rengimo metodinių rekomendacijų patvirtinimo“ reikalavimais. 
  

5.1. Plano tikslai 

                  - planuoti veiksmus ekstremalioms situacijoms valdyti, numatyti pareigines funkcijas 

bei paskirstyti atsakomybę ir sukaupti reikiamus materialinius išteklius galimų ekstremalių situacijų 

padariniams šalinti; 

                   - prognozuoti ekstremalias situacijas ir numatyti prevencines priemones, kad iš anksto 

pasirengus, būtų išvengta ekstremalios situacijos arba sumažėtų galimybė jai kilti, o susidarius 

ekstremaliai situacijai, būtų mažiau pakenkta žmonėms, turtui bei aplinkai; 

                  - tinkamai reaguoti į ekstremalią situaciją ir organizuoti gelbėjimo ir ekstremalių 

situacijų padarinių šalinimo darbus (perspėti darbuotojus bei aplinkinius gyventojus, galinčius patekti 

į pavojingo poveikio zoną, apie įvykį ar ekstremalią situaciją informuoti atsakingus darbuotojus, 

avarines tarnybas ir kitas suinteresuotas institucijas, organizuoti pirminius gelbėjimo darbus, 

prireikus evakavimą, laiku kreiptis reikalingos pagalbos); 

      - padidinti įstaigos darbuotojų parengtį, pagerinti jų reagavimą į ekstremalias 

situacijas, kiek įmanomą mažinti riziką, vykdant darbuotojų, pacientų gelbėjimo ir ekstremaliųjų 

situacijų padarinių šalinimo darbus;  

      - parengti išsamią veiksmų seką įvykus ekstremaliai situacijai; 

           - padėti Strūnos socialinės globos namų direktoriui. 

       

 

5.2. Teisiniai ir norminiai veiksmų plano pagrindai: 

5.2.1 LR Vyriausybės 1999-05-07 nutarimas Nr. 543 “Dėl pavojingų ir ypač pavojingų 

užkrečiamųjų ligų profilaktikos kontrolės valstybinės strategijos priemonių plano patvirtinimo”;  

5.2.2 LR Vyriausybės 1999-06-23 nutarimas Nr. 712 “Dėl civilinės saugos slėptuvių 

nuostatų”;  

5.2.3 SAM 1998-05-25 įsakymas “ Dėl sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių 

situacijų valdymo centro sudėties patvirtinimo”;  

5.2.4 LR Vyriausybės 2000-02-01 nutarimas Nr. 109 “Dėl ekstremalių situacijų prevencijos 

Lietuvos Respublikoje tvarkos patvirtinimo”;  

5.2.5 LR Vyriausybės 2000-02-01 nutarimas Nr.112 “Dėl gyventojų evakavimo 

organizavimo tvarkos patvirtinimo”;  

5.2.6 LR Vyriausybės 2000-02-01 nutarimas Nr.111 “Dėl civilinės saugos treni-ruočių ir 

pratybų rengimo tvarkos patvirtinimo”;  

5.2.7 LR Vyriausybės 2000-02-04 nutarimas Nr.1223 “Dėl Lietuvos Respublikos 

vyriausybės Ekstremalių situacijų komisijos sudarymo, jos nuostatų ir sudėties patvirtinimo”  

5.2.8 SAM 2004-04-08 įsakymas Nr.V-208 “Dėl būtinosios medicinos pagalbos paskaugų 

teikimo tvarkos ir masto patvirtinimo “;   
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5.2.9 SAM 1997-03-18 įsakymas Nr.110 “Dėl karantininių ir kitų užkrečiamųjų ligų 

profilaktikos”; 3.10.LR aplinkos ministro 1999-07-14 įsakymas Nr.217 “Dėl atliekų tvarkymo 

taisyklių   patvirtinimo”, ir įsakymo pakeitimas 2003-12-30 Nr. 722; 3.11.LR aplinkos ministro 

1999-10-01 įsakymas Nr.312 “Dėl veiksmų ypatingųjų ekologinių ir kitų ekstremalių situacijų bei 

avarijų atvejais bei jų padarinių likvidavimo valdymo”;  

5.2.10 LR SAM 2000-07-04 įsakymas Nr.380 “Dėl Lietuvos HN:2000 “Gyventojų apsauga 

įvykus radiacinei”branduolinei avarijai” patvirtinimo; 

5.2.11 LR Seimo 2000-04-13 nutarimas Nr.VIII-1620 “Dėl LR civilinės saugos ir gelbėjimo 

sistemos plėtros programos patvirtinimo”;  

5.2.12 LR SAM 2003-03-06 įsakymas Nr.V-157 “Dėl Lietuvos nacionalinės sveikatos 

sistemos veiklos krizių ir ekstremalių situacijų atvejais tobulinimo”;  

5.2.13 Lietuvos higienos norma HN 23-1993 “Kenksmingos medžiagos.Didžiausia leidžiama 

koncentracija darbo aplinkos ore”;  

5.2.14 Lietuvos higienos norma HN 58-1998 “ Privalomojo sveikatos mokymo reikalavimai;  

5.2.15 Lietuvos higienos norma HN 73 – 1997 “Pagrindinės radiacinės saugos normos”  

5.2.16 Lietuvos higienos norma HN 84-1998 “Didžiausi leidžiami maisto žaliavų ir maisto 

produktų, pašarų radioaktyviojo užterštumo lygiai po branduolinės avarijos”;  

5.2.16 Saugos darbo zonų likviduojant chemines avarijas nustatymo metodika”;  

5.2.17 “LR gyventojų apsaugos avarijos Ignalinos AE atveju planas”,   patvirtintas LR 

Vyriausybės 1995-05-04;   

 

 

5.3. Trumpa ūkio subjekto charakteristika: 

Įstaigos pavadinimas Strūnos socialinės globos namai, BĮ 

Įstaigos kodas 190796562 

Adresas Strūnos k. Švenčionių r. LT-18140 

Įstaigos pavaldumas Socialinės apsaugos ir darbo ministerija 

Įstaigos vadovas Petras Velička 

Pagrindinė veiklos rūšis (EVRK) Stacionarinė pagyvenusių ir neįgaliųjų asmenų 

globos veikla, 873000 

Teritorijos plotas 17,5 ha 

Darbuotojų skaičius 112 

Gyvenančių pacientų skaičius 205 

Įstaigos darbo laikas 24 h. 

Naudojamos ir sandėliuojamos pavojingos 

medžiagos 

Nėra. Įstaigos buitinėms reikmėms naudojamos 

cheminės valymo bei dezinfekavimo 

priemonės. 

Turimos individualios ir kolektyvinės apsaugos 

priemonės 

Patalpos, kurias esant reikalui būtų galima 

pritaikyti kaip kolektyvinės apsaugos slėptuves. 

Turimos gaisrų gesinimo priemonės 39 gesintuvai. Gesintuvų išdėstymas 

pateikiamas evakavimo planuose 

Elektros energiją įstaigai tiekia AB Lesto 

Geriamą vandenį įstaigai tiekia Vietinis (įstaigos) gręžinys 

Kanalizacija Vietinė 

Patalpų šildymas Vietinė katilinė, kurią prižiūri UAB „Naujoji 

šiluma“ 

Patalpų vėdinimas Patalpose įrengtos ventiliacinės angos. 

Ryšiai Pranešimai apie incidentą bus vykdomi TEO ir 

mobiliaisiais telefonais. 
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6. PLANE VARTOJAMOS SĄVOKOS IR SANTRUMPOS 

 

Ūkio subjektas -  Lietuvos Respublikos įsteigta įmonė, įstaiga ar organizacija, kuri įstatymų 

nustatyta tvarka verčiasi komercine, ūkine, finansine, profesine veikla. 

 

Civilinė sauga – veikla, apimanti valstybės ir savivaldybių institucijų, visų ūkio subjektų, 

visuomeninių organizacijų bei gyventojų pasirengimą ekstremaliai situacijai, veiksmus jai susidarius 

ir padarinių šalinimą, visų valstybės išteklių panaudojimą gyventojams išgyventi, šalies ūkio 

gyvybingumui palaikyti, turtui ir aplinkai nuo susidariusios ekstremalios situacijos poveikio 

apsaugoti, aktyviai šiuose procesuose dalyvaujant piliečiams. 

 

Avarija – netikėtas įvykis, sukėlęs sprogimą, gaisrą, statinių visišką ar dalinį sugriovimą, 

technologinio proceso nuostolingą sutrikimą, sunkų grupinį nelaimingą atsitikimą, pavojingų 

medžiagų išsiveržimą į aplinką, kai padaroma žala žmonėms ar aplinkai įvykio vietoje ar už jo ribų. 

 

Prevencija -  kryptingai vykdoma pasirengimo ekstremalioms situacijoms priemonių visuma, kad 

iš anksto pasirengus būtų išvengta ekstremalios situacijos arba mažėtų galimybė jai kilti, o susidarius 

ekstremaliai situacijai būtų mažiau pakenkta žmonėms, turtui bei aplinkai. 

 

Civilinės saugos pratybos – kompleksinis valstybės ir savivaldybių, ūkio subjektų, civilinės 

saugos ir gelbėjimo sistemos pajėgų ir gyventojų mokymas, kurio metu sudarius tariamas 

ekstremalias situacijas tobulinami valdymo įgūdžiai, mokomasi praktiškai organizuoti žmonių ir turto 

apsaugą nuo ekstremalių situacijų poveikio ir atlikti gelbėjimo bei ekstremalios situacijos padarinių 

šalinimo darbu. 

 

Ekstremalusis įvykis – nustatytus kriterijus atitinkantis, pasiekęs ar viršijęs gamtinis, techninis, 

ekologinis ar socialinis įvykis, kuris kelia pavojų gyventojų gyvybei ar sveikatai, jų socialinėms 

sąlygoms, turtui ir (ar) aplinkai. 

 

Ekstremalioji situacija – dėl ekstremaliojo įvykio susidariusi padėtis, kuri gali sukelti staigų 

didelį pavojų gyventojų gyvybei ar sveikatai, turtui, aplinkai arba gyventojų žūtį, sužalojimą ar 

padaryti kitą žalą. 

 

Ekstremaliojo įvykio kriterijai – stebėjimais ir skaičiavimais nustatyti arba tarptautinėje 

praktikoje naudojami fiziniai, cheminiai, geografiniai, medicininiai, socialiniai ar kiti įvykio mastą, 

padarinius ar faktą apibūdinantys dydžiai arba aplinkybės( kritinės ribos), kuriuos atitinkantis, 

pasiekęs ar viršijęs įvykis laikomas ekstremaliuoju. 

 

Gelbėjimo darbai – veiksmai, kuriais įvykių, ekstremaliųjų įvykių ar ekstremaliųjų situacijų 

metu siekiama išgelbėti gyventojų gyvybes, sveikatą ir turtą suteikti jiems pirmąją medicinos pagalbą 

ir (ar) nugabenti juos į sveikatos priežiūros įstaigas, taip pat apsaugoti aplinką. 

 

Gyventojų evakavimas – dėl gresiančios ar susidariusios ekstremaliosios situacijos organizuotas 

gyventojų perkėlimas iš teritorijų, kuriose pavojinga gyventi ir dirbti, į kitas teritorijas, laikinai 

suteikiant jiems gyvenamąsias patalpas. 

 

Pavojingoji medžiaga  - medžiaga, mišinys ar preparatas, nurodytas Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nustatytame sąraše arba atitinkantis nustatytus kriterijus ir esantis žaliavų, gaminių, 
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šalutinių produktų, liekanų ar tarpinių produktų pavidalo, įskaitant medžiagas, kurios gali susidaryti 

kilus avarijai. 

 

Atominės elektrinės avarija – atominės elektrinės  veikimo sutrikimas, dėl kurio į aplinką 

išmetamos radioaktyviosios medžiagos, o padidėjęs jonizuojančios spinduliuotės lygis viršija 

normatyvinių dokumentų nustatytus lygius. 

 

Radiacinės apsaugos priemonės – administracinių, techninių, sanitarijos ir higienos bei kt. 

specialiais normatyvais apibrėžtų mokslinių ir praktinių veiksmų visuma, kurių paskirtis – apriboti 

aplinkos taršą radioaktyviosiomis medžiagomis bei žmonių apšvitą iki galima mažų, visuomenei 

priimtinų aktyvumo lygių, atitinkančių normatyvais patvirtintuosius. 

 

Radioaktyvioji tarša – bet kurios medžiagos paviršiaus ir aplinkos bei žmogaus užterštumas 

radioaktyviosiomis medžiagomis. Žmogaus  radioaktyvusis užterštumas – išorinis odos užterštumas 

ir vidinis užteršimas. 

 

Dezinfekcija – patogeninių mikroorganizmų pašalinimas iš aplinkos nuo daiktų, konstrukcijų, 

įrengimų, transporto priemonių, kitų paviršių ir jų sunaikinimas naudojant specialius metodus bei 

priemones. 

 

 

7. GRESIANTYS ĮVYKIAI 

 

Ekstremalios situacijos Strūnos socialinės globos namuose gali kilti dėl ekstremalių įvykių 

patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 9 d. nutarimu Nr. 241 “Dėl ekstremalių 

įvykių kriterijų patvirtinimo“ Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugpjūčio 24 d. nutarimo 

Nr. 988 redakcija. 

Gresiančių įvykių galimi scenarijai ir vertinimai pateikiami priede Nr 1.  

 

7.1. Ekstremalių įvykių pobūdžiai 

 

Ekstremalieji įvykiai, kurie galėtų sukelti Lietuvos Respublikoje valstybės lygio 

ekstremaliąsias situacijas, yra šie: 

 gamtinio pobūdžio – geologinis ir hidrometeorologinis (stichiniai, katastrofiniai 

meteorologiniai ir stichiniai, katastrofiniai hidrologiniai reiškiniai) reiškinys, įvykis, susijęs su ledo 

lytimis, ledų sangrūdomis, ledo laukais; žmonių ligos, vabzdžių antplūdis, gyvūnų ligos, augalų ligos 

ir kenkėjai, žuvų dusimas, laukinių žvėrių ir paukščių badas; 

 techninio pobūdžio – transporto įvykiai, susiję su jūros ar vidaus vandenų laivo 

naudojimu, aviacija, geležinkelių transporto ir automobilių kelių eismu ir įvykiais vežant pavojingą 

krovinį; įvykiai pramonėje ir energetikos sistemoje, hidrotechnikos statinio, komunalinių sistemų 

avarija ir ryšių paslaugų teikimo vartotojams sutrikimas; 

 ekologinio pobūdžio – aplinkos oro ir vandens užterštumas; dirvožemio, grunto 

užterštumas arba kitoks jam padarytas poveikis; tarša branduolinėmis ir (ar) radioaktyviosiomis 

medžiagomis ir naftos produktais; 

 socialinio pobūdžio – masinės riaušės ir neramumai, teroro aktai, įkaitų paėmimai; 

 kiti ekstremalieji įvykiai – žmonių sveikatos sutrikimai, panika, traumos, mirties atvejai 

dėl užsikrėtimo, apsinuodijimo ar fizinio poveikio, gaisro keliamas pavojus, užsidegimo ar degimo 

grėsmė, pavojingas radinys, pavojus sunaikinti kultūros vertybę arba kultūros vertybės sunaikinimas; 

įvykis, keliantis pavojų saugomiems asmenims, saugomam objektui, Lietuvos Respublikos 

vadovybės rezidencijoms; kitas įvykis, dėl kurio gali susidaryti arba susidaro ekstremalioji situacija. 
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7.2. Ekstremalios situacijos ir galimi pavojai 

 

1. Gaisro keliamas pavojus, užsidegimo ar degimo grėsmė; 

2. Žmonių užkrečiamos ligos protrūkis ar epidemija; 

3. Hidrometeorologiniai reiškiniai: 

 

 Liūtis (50 mm kritulių per 12 val.); 

 Kruša (kai ledų skersmuo20 mm ir didesnis); 

 Pūga (vėjo greitis daugiau kaip 15 m/s); 

 Snygis (20 cm per 12 val.); 

 Labai smarki audra, škvalas, viesulas (vėjo greitis – 28-32 m/s); 

 Lijundra, šlapio sniego apdreba (apšalo storis ant lijundros stovo laidų 35 mm); 

 Speigas (nakties temperatūra minus 30 laipsnių šalčio ir žemesnė);  

 Kaitra (oro temperatūra 30 laipsnių karšio ir daugiau trunka 10 dienų ir daugiau) 

 

      4. Avarija energetikos sistemoje(energijos tiekimo nutraukimas); 

      5. Komunalinių sistemų avarijos, ryšių paslaugų nutraukimas(šilumos tiekimo nutraukimas 

šildymo sezono metu geriamojo vandens tiekimo nutraukimas, nuotekų šalinimo nutraukimas, 

interneto ryšio nutraukimas ryšio nutraukimas viešajame fiksuotojo telefono tinkle, Lietuvos 

nacionalini radijo ar televizijos transliavimo nutraukimas). 

 Remiantis Lietuvos Respublikos vyriausybės 2006 m. kovo 9 d. nutarime Nr. 241“ Dėl 

ekstremalių įvykių kriterijų patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr.29-1004, 2009, Nr. 153-6928) nustatytais 

ir išvardintais kriterijais bei Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų 

ministerijos direktoriaus 2011 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. 1-189 “Ūkio subjekto, kitos įstaigos 

galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizės metodinės rekomendacijos“ buvo atlikta 

Strūnos socialinės globos namų galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizė. 

Rizikos analizė bus peržiūrima ir prireikus atnaujinama ne rečiau kaip kartą per trejus metus arba 

atsiradus naujiems pavojams, pasikeitus civilinę saugą reglamentuojantiems teisės aktams, 

pertvarkius ar modernizavus įrenginius, technologinius procesus ar įvykus kitiems pokyčiams, 

didinantiems pavojų ar ekstremaliųjų situacijų riziką ir mažinantiems darbuotojų saugumą. 

 

 

8. GALIMO PAVOJAUS TIKIMYBĖS VERTINIMO KRITERIJAI 

 

 

Galimo pavojaus tikimybės (T) 

įvertinimas 

Galimo pavojaus 

tikimybės lygis 

Vertinimo balai 

Gali įvykti dažniau negu kartą per metus labai didelė tikimybė 5 

Gali įvykti kartą per 1–10 metų  didelė tikimybė 4 

Gali įvykti kartą per 10–50 metų vidutinė tikimybė 3 

Gali įvykti kartą per 50–100 metų maža tikimybė 2 

Gali įvykti rečiau negu kartą per 100 metų labai maža tikimybė 1 
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9. GALIMO PAVOJAUS POVEIKIO (P) ĮVERTINIMO KRITERIJAI 

 

Poveikio gyventojų gyvybei ir sveikatai  

(P 1) įvertinimas* 
Poveikio lygis Vertinimo balai 

Žuvo ne daugiau nei 10 gyventojų, buvo 

sužalota ne daugiau nei 50 gyventojų, 

evakuoti gyventojų nereikia 

nereikšmingas 

1 

Žuvo nuo 10 iki 20 gyventojų, nuo 50 iki 

100 gyventojų buvo sužalota, reikia evakuoti 

iki 300 gyventojų  

ribotas 

2 

Žuvo nuo 20 iki 50 gyventojų, buvo 

sužalota nuo 100 iki 250 gyventojų, reikia 

evakuoti nuo 300 iki 1000 gyventojų  

didelis 

3 

Žuvo nuo 50 iki 100 gyventojų, buvo 

sužalota nuo 250 iki 500 gyventojų,  reikia 

evakuoti nuo 1000 iki 2000 gyventojų  

labai didelis 

4 

Žuvo daugiau nei 100 gyventojų, buvo 

sužalota daugiau nei 500 gyventojų, reikia 

evakuoti daugiau nei 2000 gyventojų  

katastrofinis 

5 

Poveikio turtui ir aplinkai (P2) 

įvertinimas** 
Poveikio lygis Vertinimo balai 

Iki 0,35 proc. BVP  nereikšmingas 1 

Nuo 0,35 iki 0,9 proc. BVP ribotas 2 

Nuo 0,9 iki 1,75 proc. BVP didelis 3 

Nuo 1,75 iki  2,6 proc. BVP labai didelis 4 

Daugiau nei 2,6 proc. BVP katastrofinis 5 

Politinio ir (ar) socialinio poveikio (P3) 

įvertinimas*** 
Poveikio lygis Vertinimo balai 

Gyventojų susirinkimai – iki 1000 

dalyvių (mitingai, piketai, demonstracijos, 

procesijos, įvairios eitynės, kitokie taikūs 

beginkliai susirinkimai);  

draudžiami susirinkimai, 

nesukeliantys masinių neramumų, viešosios 

tvarkos pažeidimų ir (ar) nesusiję su 

nusikaltimų vykdymu; 

energijos ir energijos išteklių tiekimo 

sutrikdymas ar nutraukimas vienos 

savivaldybės teritorijoje;  

pavienių ūkio subjektų ar valstybės ir 

savivaldybių institucijų ir įstaigų valstybės 

tarnautojų ir (ar) darbuotojų streikai, 

nesukeliantys neigiamų padarinių gyventojų 

kasdienėms gyvenimo sąlygoms; 

kai veiklos srities (sektoriaus) veikla 

sutrikdoma iki 6 valandų; 

kai įprastinis eismas valstybiniais bei 

krašto reikšmės keliais nutrūksta iki 3 parų. 

nereikšmingas 1 



12 

 

Gyventojų susirinkimai nuo – 1000 iki 

5000 dalyvių (mitingai, piketai, 

demonstracijos, procesijos, įvairios eitynės, 

kitokie taikūs beginkliai susirinkimai);  

draudžiami susirinkimai, sukeliantys 

masinius neramumus, šiurkščius viešosios 

tvarkos pažeidimus ir (ar) susiję su 

nusikaltimų vykdymu ne daugiau kaip 3 

savivaldybių teritorijose; 

energijos ir energijos išteklių tiekimo 

sutrikdymas ar nutraukimas daugiau nei 

vienos savivaldybės teritorijoje, bet 

neviršijantis 3 savivaldybių teritorijų ribų; 

sektoriaus dalies valstybės tarnautojų 

ir (ar) darbuotojų streikai, nesukeliantys 

neigiamų padarinių gyventojų kasdienėms 

gyvenimo sąlygoms; 

kai veiklos srities (sektoriaus) veikla 

sutrikdoma nuo 6 iki 24 valandų; 

kai įprastinis eismas valstybiniais ir 

krašto reikšmės keliais nutrūksta iki 10 parų. 

ribotas 2 

Gyventojų susirinkimai – nuo 5 000 iki 

10 000 dalyvių (mitingai, piketai, 

demonstracijos, procesijos, įvairios eitynės, 

kitokie taikūs beginkliai susirinkimai);  

draudžiami susirinkimai, sukeliantys 

masinius neramumus, šiurkščius viešosios 

tvarkos pažeidimus ir (ar) susiję su 

nusikaltimų vykdymu nuo 3 iki 5 

savivaldybių teritorijose; 

energijos ir energijos išteklių tiekimo 

sutrikdymas ar nutraukimas daugiau nei 3 

savivaldybių teritorijose, bet neviršijantis 

vieno trečdalio šalies teritorijos;  

vieno sektoriaus valstybės tarnautojų ir 

(ar) darbuotojų streikai, nesukeliantys 

neigiamų padarinių gyventojų kasdienėms 

gyvenimo sąlygoms; 

kai veiklos srities (sektoriaus) veikla 

sutrikdoma nuo 1 iki 3 parų; 

kai įprastinis eismas valstybiniais ir 

krašto reikšmės keliais nutrūksta iki 20 parų. 

didelis 3 

Gyventojų susirinkimai – nuo 10 000 

iki 20 000 dalyvių (mitingai, piketai, 

demonstracijos, procesijos, įvairios eitynės, 

kitokie taikūs beginkliai susirinkimai);  

draudžiami susirinkimai, sukeliantys 

masinius neramumus, šiurkščius viešosios 

tvarkos pažeidimus ir (ar) susiję su 

nusikaltimų vykdymu nuo 5 iki 10 

savivaldybių teritorijose; 

labai didelis 4 
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energijos ir energijos išteklių tiekimo 

sutrikdymas ar nutraukimas daugiau nei 

viename trečdalyje šalies teritorijos, bet 

neviršijantis dviejų trečdalių šalies 

teritorijos; 

vieno sektoriaus valstybės tarnautojų ir 

(ar) darbuotojų streikai, sukeliantys neigiamų 

padarinių gyventojų kasdienėms gyvenimo 

sąlygoms; 

kai veiklos srities (sektoriaus) veikla 

sutrikdoma nuo 3 iki 30 parų; 

kai įprastinis eismas valstybiniais ir 

krašto reikšmės keliais nutrūksta iki 40 parų. 

Gyventojų susirinkimai (mitingai, 

piketai, demonstracijos, procesijos, įvairios 

eitynės, kitokie taikūs beginkliai 

susirinkimai), nuo 20 000 iki 30 000 dalyvių;  

draudžiami susirinkimai, sukeliantys 

masinius neramumus, šiurkščius viešosios 

tvarkos pažeidimus ir (ar) susiję su 

nusikaltimų vykdymu daugiai nei 10 

savivaldybių teritorijose; 

energijos ir energijos išteklių tiekimo 

sutrikdymas ar nutraukimas daugiau nei 

dviejuose trečdaliuose šalies teritorijos;  

daugiau nei vieno sektoriaus valstybės 

tarnautojų ir (ar) darbuotojų streikai, 

sukeliantys neigiamus padarinius gyventojų 

kasdienėms gyvenimo sąlygoms ir (ar) 

valstybės ar savivaldybių institucijų ar įstaigų 

veiklai; 

kai veiklos srities (sektoriaus) veikla 

sutrikdoma daugiau kaip 30 parų; 

kai įprastinis eismas valstybiniais ir 

krašto reikšmės keliais nutrūksta daugiau 

kaip 40 parų. 

katastrofinis 5 

 

* – prie poveikio gyventojų gyvybei ir sveikatai priskiriama: žuvusių ir (ar) sužalotų ar 

susirgusių žmonių skaičius, skaičius žmonių, kurie prarastų savo būstą ir (ar) kuriems tektų visam 

laikui pakeisti savo gyvenamąją  vietą; 

** – prie poveikio turtui ir aplinkai priskiriama: sumos (piniginės lėšos), kurios būtų 

panaudotos žmonėms gydyti ir vaistams, sugriautiems ar kitaip sugadintiems pastatams, viešajam 

transportui, susisiekimui ir infrastruktūrai, turtui atkurti, kultūros paveldo objektams restauruoti ar 

atkurti, skubioms ir ilgalaikėms ekstremaliųjų situacijų valdymo priemonėms įgyvendinti; žala, 

padaryta aplinkai; mokėtinų draudimo išmokų sumos ir kiti tiesioginiai ir netiesioginiai nuostoliai, 

galintys atsirasti dėl šių pavojų; 

*** – prie politinio ir (ar) socialinio poveikio priskiriama: masiniai neramumai (riaušės); 

masiniai neramumai (riaušės) pataisos vietose; šalies suvereniteto ar teritorijos vientisumo 

pažeidimai; demokratinės sistemos pažeidimas; žmonių konstitucinių teisių ir laisvių apribojimas 

(nepaprastosios padėties įvedimo būtinybė); neigiamas poveikis viešajai tvarkai ir saugumui, 
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gyventojų kasdienėms gyvenimo sąlygoms; žala kultūros vertybėms ir kiti panašūs padariniai, 

galintys atsirasti dėl analizuojamų pavojų. 

 

10. VALSTYBĖS LYGIO PAVOJAI 

 

11 pavojų rizika buvo įvertinta kaip aukšta arba labai aukšta, būtent: 

1. Stichiniai ir katastrofiniai meteorologiniai reiškiniai (uraganai, snygiai, vėtros); 

2. Sausros (kaitros); 

3. Įvykiai jūroje; 

4. Kenksmingųjų organizmų židiniai; 

5. Potvynis; 

6. Epidemijos ir (ar) pandemijos; 

7. Tarša radioaktyviosiomis medžiagomis, pavojingas radioaktyvusis radinys ir kitos 

radiologinės avarijos ir įvykiai; 

8. Kibernetinės atakos; 

9. Cheminės avarijos; 

10. Epizootijos; 

11. Branduolinės avarijos. 

 

 

11. PERSPĖJIMO IR INFORMAVIMO APIE GRESIANTĮ AR SUSIDARIUSĮ ĮVYKĮ 

ORGANIZAVIMAS 

 

11.1 Strūnos socialinės globos namų darbuotojų perspėjimą apie pavojų ir informacija apie 

situaciją organizuoja įstaigos direktorius. Direktorius, gavęs signalą, sukviečia į pasitarimą 

darbuotojus ir supažindina juos su esama ir prognozuojama situacija, patikslinamas veiksmų 

eiliškumas, duodamos papildomos užduotys. 

11.2. Darbuotojo, atsakingo už perspėjimą ir informavimą veiksmai gresiant ar susidarius 

ekstremaliai situacijai: 

11.2.1. įvertina susidariusią ekstremalią situaciją, jos pavojingumo laipsnį darbuotojams, turtui 

ir aplinkai; 

11.2.2.  perspėja ir informuoja darbuotojus apie susidariusią ekstremalią situaciją ir būtinus 

veiksmus; 

11.2.3. praneša specialiosioms tarnyboms, valstybinės priežiūros institucijoms ir savivaldybės 

institucijoms apie susidariusią ekstremalią situaciją; 

11.2.4.  susidarius aplinkybėms, organizuoja darbuotojų  evakavimą, pirminius gelbėjimo 

darbus ir jiems vadovauja; 

11.3.  Numatomos perspėjimo ir informavimo priemonės: 

11.3.1. Darbuotojai, esantys įstaigoje, įvykus nelaimei informuoti telefono aparatais (laidiniais 

ir mobiliais), žodžiu perspėjimu bei elektroniniu paštu. 

Direktoriaus  kabineto tel. 8 387 48610, direktoriaus pavaduoto ūkiui kabineto tel. 8 387 48610; 

11.3.2.  Įstaigoje yra 9 kompiuteriai, turintys interneto prieigą. 

Elektroninio pašto adresas – petras.velicka@strunosgn.lt  

 

12. KEITIMOSI INFORMACIJA APIE ĮVYKĮ TVARKA 

 

Strūnos socialinės globos namų direktorius Petras Velička tel. 8 686 08433 gautą informaciją 

apie įvykusį ar gresiantį įvykį telefonu perduoda 112 Bendrajam pagalbos centrui. 

Bendrosios pagalbos centras, gavęs informaciją apie avariją Strūnos socialinės globos namuose, 

informuoja  apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos pajėgas,  apskrities vyriausiąjį policijos 

mailto:petras.velicka@strunosgn.lt
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komisariatą, Švenčionių greitosios medicinos pagalbos stotį, o esant reikalui kompetentingąją 

instituciją – Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentą (PAGD). 

Strūnos socialinės globos namų darbuotojų, atsakingų už civilinės saugos funkcijų vykdymą, 

kontaktiniai duomenys (13 priedas). 

Įstaigos viduje keitimasis informacija vyksta pagal nubraižytą keitimosi informacija apie įvykį 

schemą (4 priedas). 

 

 Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatyme (Žin., 1998, Nr. 

115-3230; 2009, Nr. 159-7207 ) ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2007 m. kovo 30 d. 

įsakyme Nr. 1V-114 „Dėl Keitimosi informacija apie ekstremalią situaciją ar ekstremalų įvykį tvarkos 

aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 40-1515) vartojamas sąvokas. 

 

13. PRANEŠIMO APIE EKSTREMALIĄ SITUACIJĄ TURINYS 

 

Teikiant pranešimą, atsižvelgiant į ekstremalaus įvykio ar ekstremalios situacijos 

pobūdį, nurodoma: 

13.1. kas, kada ir kur įvyko (susidarė situacija), kas yra pateiktos informacijos šaltinis; 

13.2.  trumpas situacijos (įvykio) apibūdinimas, pirminiai veiksmai padėčiai pagerinti arba 

pasiūlymai sprendimams priimti; 

13.3.   ekstremaliosios situacijos (įvykio) pavadinimas, apibūdinimas, kriterijų dydis ir 

reikšmė; 

13.4. gelbėjimo darbų vadovo pareigos, vardas, pavardė, telefonų numeriai; 

13.5. tarnybos, esančios ekstremaliosios situacijos (įvykio) vietoje, kariniai vienetai, pajėgos 

ir ištekliai, kurie buvo ar yra sutelkti arba kuriuos planuojama sutelkti; 

13.6. nukentėjusių, hospitalizuotų ir žuvusių žmonių skaičius (žuvusiųjų vardai, pavardės, 

gimimo metai); 

13.7. ekspertai, esantys įvykio vietoje, ir kokius ekspertus tikslinga iškviesti; 

13.8. atlikti ar atliekami tyrimai, jų rezultatai arba kada jie bus žinomi; 

13.9. veiksniai, kurie gali pabloginti padėtį, galimi reagavimo veiksmai; 

13.10.  veiksmai ir priemonės, vykdytos gyventojams apsaugoti, gyventojų, kuriems suteikta 

pagalba, skaičius. 

 

14. PRANEŠIMŲ PRIĖMIMAS IR KEITIMASIS INFORMACIJA 
  

14.1  Pranešimus Vilniaus miesto savivaldybės administracijoje priima ir pranešimų apie 

įvykius registracijos žurnale registruoja Civilinės saugos skyriaus budintysis ryšininkas operatorius. 

Informaciją priėmęs budintysis ryšininkas operatorius nedelsdamas informuoja Civilinės saugos 

skyriaus vedėją, o vedėjas – Administracijos direktorių ir Civilinės saugos ir viešosios tvarkos 

departamento direktorių. 

14.2 Civilinės saugos skyriaus budintysis ryšininkas operatorius, gavęs pranešimą, 

informuoja atitinkamas institucijas (priedas), kurioms pagal kompetenciją reikalinga informacija apie 

ekstremaliąją situaciją ar ekstremalųjį įvykį. 

14.3 Informaciją apie Savivaldybės teritorijoje įvykusias ekstremaliąsias situacijas ar 

ekstremaliuosius įvykius Civilinės saugos skyrius nustatyta tvarka teikia Priešgaisrinės apsaugos ir 

gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Civilinės saugos valdybos Situacijų 

koordinavimo skyriui. 

14.4 Civilinės saugos skyrius informaciją priima ir teikia visą parą tel. (8 5) 261 6480, faks. 

(8 5) 262 4630, el. p.civsauga.budintis@vilnius.lt. 

14.5 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 

Civilinės saugos valdybos Situacijų koordinavimo skyrius  informaciją priima ir teikia visą parą tel.: 

(8 5) 271 7511, (8 5) 212 0635, faks. (8 5) 271 7513, el. p.pagd@vpgt.lt. 

mailto:civsauga.budintis@vilnius.lt


16 

 

 

15. ĮSTAIGOS DARBUOTOJŲ IR PACIENTŲ APSAUGA  GRESIANT AR 

SUSIDARIUS ĮVYKIUI 

 

15.1. Darbuotojų ir pacientų evakavimo organizavimas 

Pagrindinė evakuacijos užduotis – nukreipti žmones į saugias įstaigos teritorijos vietas arba 

žmonių susirinkimo punktus. 

Už Strūnos socialinės globos namų darbuotojų ir pacientų evakavimą atsakingas įstaigos 

direktorius ir direktoriaus pavaduotojai. Taip pat jie teikia papildomas arba sukonkretintas užduotis 

įstaigos darbuotojų ir pacientų evakuacijos klausimais. 

Visi darbuotojai turi būti supažindinti su evakuacijos planais. Jie privalo žinoti evakavimo 

maršrutus, vykdant evakuaciją ekstremaliais atvejais privalo mokėti naudotis įstaigos Ekstremaliųjų 

situacijų valdymo plane numatytomis materialinių išteklių priemonėmis – gesintuvais. 

Tolesnę  žmonių  evakavimo tvarką, susirinkimo ir priėmimo punktus bei tarpinius gyventojų 

evakavimo punktus nustato Vyr. socialinė darbuotoja Rimutė Petrovič, vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimu Nr.1502 “Dėl gyventojų evakavimo 

organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin. 2010,Nr.125-6424). 

 

15.2. Įstaigos darbuotojų ir  pacientų evakavimo kryptys iš teritorijos 

Žmonių evakuacija iš pastato numatoma dviem etapais: 

 Judėjimas iš kambarių, kabinetų, bei kitų patalpų į koridorius ir koridoriais į laiptinę; 

 Judėjimas laiptine iki išėjimo į lauką. 

 

Ekstremali situacija 

ar pavojus 

Signalas Susirinkimo vieta Evakuacijos kryptis 

Gaisras Įstaigoje skelbiama 

priešgaisrinės sirenos 

įjungimu. 

Įstaigos kiemas Iš įstaigos pastato 

Uraganas Skelbiama balsu Įstaigos pastatas  

Vėtra, audra, škvalas, 

viesulas, kruša, 

speigas, kaitra 

Skelbiama balsu Įstaigos pastatas  

 

 

 

Įstaigos darbuotojų ir pacientų evakuacija iš pastato numatoma pagal evakuacijos planus (5 

priedas) 

 

Visi įstaigos darbuotojai supažindinami su darbuotojų ir pacientų evakavimo tvarka (11 priedas). 

 

Atsakingi darbuotojai privalo užtikrinti efektyvią evakuaciją iš pastato, patikrinti ar visi žmonės 

evakuoti iš įstaigos pastato ir turi būti pasiruošę imtis avarijų likvidavimo veiksmų. Taip pat, esant 

būtinybei, privalo suteikti pirmąją medicininę pagalbą asmenims, kuriems jos prireikia arba iškviesti 

greitosios pagalbos specialistus. 

Atsakingas darbuotojas, organizuoja žmonių evakuaciją iš objekto į nurodytą vietą, kur bus saugu 

arba laukiama atvystančio transporto, paruošto vežti žmones į saugias vietas. 
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15.3. Įstaigos darbuotojų ir pacientų apsaugos nuo jų gyvybei  ar sveikatai pavojingų 

veiksnių organizavimo tvarka 
Ekstremaliųjų įvykių padariniams šalinti – gaisrams gesinti, žmonėms ir materialinėms vertybėms 

gelbėti ir evakuoti, būtina užtikrinti įstaigos ryšį su priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo pajėgomis. 

Darbuotojų, pacientų ir turto apsaugos užtikrinimui bei kitų darbų atklikimui, kurie užtikrintų 

įstaigos funkcionalumą, yra parengti įstaigos direktoriaus įsakymai (17 priedas). 

 

15.4 Kolektyvinės apsaugos statiniai ir jų panaudojimo galimybės. Asmeninės apsaugos 

priemonės 

   Įstaigoje civilinės saugos slėptuvių nėra. Esant reikalui, kaip laikiną žmonių susirinkimo vietą 

būtų galima panaudoti pastate esančias didesnio ploto patalpas. 

   Įstaigoje asmeninių apsaugos priemonių nėra. Ekstremaliųjų situacijų atvejais darbuotojams 

teikiamos rekomendacijos, kaip pasigaminti savadarbes asmenines apsaugos priemones (vatos – 

marlės raiščius) ir jas panaudoti. Raištis daromas taip: 1m ilgio ir 0,5 m. pločio marlės ar kito 

turimo audinio viduryje, 30x20 cm plote, paklojamas 2 cm storio vatos sluoksnis. Marlės kraštai 

per visą ilgį iš abiejų pusių užlenkiami ant vatos, o marlės galai (apie 30-35 cm) įkerpami per 

vidurį, kad iš kiekvieno galo pasidarytų po du raiščius. Apatiniai raiščio galai surišami ant 

viršugalvio, viršutiniai  - ant pakaušio. Jei neturite vatos ir marlės, tinka ir keliais sluoksniais 

sulankstytas rankšluostis,  skarelė ar medžiagos skiautė. 

 

15.5. Pirmosios medicininės pagalbos teikimo darbuotojams ir pacientams, nukentėjusiems 

įvykių metu, organizavimas 

     Įstaigos darbuotojams keliami reikalavimai, kad kasdieniniame darbo režime būtų pasirengę 

suteikti pirmąją medicininę pagalbą nukentėjusiems žmonėms. Visi įstaigos socialiniai darbuotojai 

yra išklausę Pirmosios pagalbos mokymo kursus. 

    Esant reikalui, neatidėliotinai kreipiamasi pagalbos telefonu 03, 112 arba „Omnitel“ tinkle 103; 

„Bitės“ ir „ Tele 2 “ tinkluose 033 į greitosios medicininės pagalbos stotį. 

 

16. GRESIANČIŲ AR ĮVYKUSIŲ ĮVYKIŲ LIKVIDAVIMO IR JŲ PADARINIŲ 

ŠALINIMO, GELBĖJIMO DARBŲ ORGANIZAVIMAS IR KOORDINAVIMAS 

 

Įstaigos darbuotojai informuojami tiesiogiai, telefonu ar kompiuterinėmis priemonėmis. 

Siekiant supaprastinti ir paspartinti pranešimo apie susidariusias ekstremalias situacijas perdavimą, 

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM direktoriaus 2010 m. birželio 28 d. 

įsakymu Nr. 1 – 191 patvirtintus civilinės saugos signalus. Visų Strūnos socialinės globos namų 

darbuotojų pareiga – gerai juos žinoti ir mokėti veikti išgirdus atitinkamą signalą. 

 Iš viso patvirtinti 8  civilinės saugos signalai: 

 

Dėmesio Visiems“ 

 

Įspėjamasis pulsuojančio 3 min. trukmės kaukimo garsinis signalas skelbiamas gyventojams apie 

artėjančios ar susidariusios ekstremalios situacijos grėsmę perspėti perspėjimo sistemos patikrinimo 

ar pratybų metu. Išgirdę jį gyventojai privalo įjungti radiją ar televizorių ir išklausyti informaciją apie 

rekomendacijas. Griežtai vykdyti rekomendacijas. 

 

„Cheminis pavojus“  

  

Balsu skelbiamas signalas, įspėjantis 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 ūkio subjektų garsines avarinio 

signalizavimo sistemas, elektronines sirenas, nacionalinius, regioninius ir vietinius transliuotojus. 
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„Radiacinis pavojus“ 

 

Balsu skelbiamas  signalas, įspėjantis 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 ūkio subjektų 

garsines avarinio signalizavimo sistemas, elektronines sirenas, nacionalinius, regioninius ir vietinius 

transliuotojus. 

 

„Uragano pavojus“ 

 

Balsu skelbiamas signalas, įspėjantis 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. 

 

„Oro pavojus“ 

 

Balsu skelbiamas signalas, įspėjantis apie tiesioginę priešo užpuolimo grėsmę. Šis signalas 

skelbiamas ne vėliau kaip 3 min. nuo įspėjamojo garsinio signalo perdavimo pradžios per valstybinės 

ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų, ūkio subjektų garsines avarinio signalizavimo 

sistemas, elektronines sirenas, nacionalinius, regioninius ir vietinius transliuotojus. 

 

„Perspėjimo sistemos patikrinimas“ 

 

Balsu skelbiamas signalas, įspėjantis apie vykdomą perspėjimo 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 ūkio subjektų garsines avarinio  signalizavimo sistemas, elektronines sirenas, regioninius 

ir vietinius transliuotojus. 

 

16.1 Didelio arba labai didelio pavojaus likvidavimas ir padarinių šalinimo 

organizavimas ir koordinavimas. 

Atlikus pavojaus ir rizikos analizę didžiausią pavojų kelia šie pavojaus ir rizikos šaltiniai, kurių 

neigiamas poveikis įstaigos darbuotojams ir ugdytiniams, veiklai, turtui ir aplinkai gali būti 

labiausiai tikėtinas. 

 

16.2.Veiksmai kilus gaisrui: 

Pagrindinės apsaugos  priemonės 

 

 Žmonių evakavimas iš pavojingos zonos; 

 

 Medicininės pagalbos nukentėjusiems suteikimas; 

 

 Žmonių patekimo į pavojingą zoną apribojimas; 

 

 Griežtas priešgaisrinės apsaugos reikalavimų vykdymas. 

 

Priemonės, kurių numato imtis Strūnos socialinės globos namų direktorius, įvykus gaisrui, 

aprašytos Civilinės saugos veiksmų plano skyriuje  (11 priedas). 
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16.3. Veiksmai pavojingų meteorologinių ir hidrologinių reiškinių atvejais 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1701 (Žin., 2009, Nr. 

153 – 6928), nustatyti meteorologinių ir hidrologinių reiškinių kriterijai. Objekto veiklai įtakos gali 

turėti žemiau išvardinti stichiniai hidrometeorologiniai reiškiniai. 

 

 

Pagrindinės apsaugos nuo pavojingų hidrometeorologinių reiškinių priemonės: 

 

 Perspėti darbuotojus apie artėjantį hidrometeorologinį reiškinį ir informuoti, kokie darbai 

turi būti atlikti; 

 Nutraukti darbus lauke bei skubiai nuvesti vaikus į patalpas; 

 Sutvirtinti silpnus pastatus, statinius; 

 Sandariai uždaryti pastatų langus, duris ir kitas angas; 

 Svarbesniuose objektuose patikrinti avarinius elektros energijos šaltinius, sukaupti 

didesnes vandens atsargas, paruošti priemones gaisrui gesinti ir pasirengti elektros 

energijos bei vandens tiekimo nutraukimui. 

Priemonės, kurių numato imtis direktorius, gavus pranešimą apie artėjantį hidrometeorologinį 

reiškinį, aprašytos Civilinės saugos veiksmų plano skyriuje „Veiksmų planas gresiant įvykiui“ (6 

priedas). 

 

16.4 Veiksmai infekcinių susirgimų atveju 

 

Pagrindinės apsaugos priemonės 

 Kokias priemones ir būdus apsaugojimui naudoti, nusprendžia remiamasi HG normų 

reikalavimais.  Kviečiami  visuomenės sveikatos centro specialistai. 

Vengti masinių susibūrimų vietų ir artimo kontakto su kitais asmenimis. 

Griežtai laikytis asmens  higienos reikalavimų, dažnai plauti rankas su muilu po tekančiu šiltu 

vandeniu, ypač prieš valgymą. 

Vartoti gerai termiškai apdorotą maistą, maisto produktus laikyti tinkamoje temperatūroje, vengti 

kryžminio maisto užterštumo. 

Tikrinama vandens kokybė. 

Vykdomi visi higieniniai- sanitariniai ir prieš epideminiai reikalavimai . 

Kiekvieną dieną vėdinti patalpas, valyti grindis ir liečiamus paviršius drėgna šluoste, jei yra, 

naikinti vabzdžius ir graužikus. 

Pajutę pavojingos ir ypač pavojingos užkrečiamos ligos požymius, nedelsiant kreiptis į asmens 

sveikatos priežiūros specialistus. 

Susirgę darbuotojai atleidžiami nuo darbo, izoliuojami nuo sveikų, jiems suteikiama būtinoji 

medicininė pagalba. 

Kai tik nustatomas ligos sukėlėjas, atliekama skubi profilaktika, t.y. vartojami specialūs tam 

susirgimui preparatai. Iškilus grėsmei įvykti ekstremaliai sveikatai situacijai, būtina vadovautis 

medikų teikiamomis rekomendacijomis. 

Iškilus grėsmei įvykti ekstremaliai sveikatai situacijai būtina vadovautis medikų teikiamomis 

rekomendacijomis. 
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16.5. Veiksmai įvykus avarijai komunalinėse ar energetinėse sistemose. 

 

Pagrindinės apsaugos priemonės 

Atsižvelgiant į avarijos mastą taikomos tokios apsaugos priemonės: 

 Medicininės pagalbos suteikimas nukentėjusiesiems; 

 Avarinis gamybinio proceso sustabdymas; 

 Žmonių evakavimas, kol ims veikti komunalinės ir energetinės sistemos. 

 

Didelio arba labai didelio pavojaus atveju, įstaigos vadovas nurodo darbuotojams: 

 

 Nutraukti  bet kokią veiklą; 

 Pasirūpinti įstaigos teritorijoje esančių žmonių evakavimu, pirmosios pagalbos suteikimu 

nukentėjusiems; 

 Apie avarinę situaciją skubiai pranešti bendrajam pagalbos centrui telefonu 112. 

Socialinės globos namų direktorius visus veiksmus koordinuos su atvykusių pagalbos tarnybų 

vadovais. 

16.6. Įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens veiksmai  organizuojant ir koordinuojant 

gelbėjimo darbus įvykių metu ir jo priimtų sprendimų įgyvendinimas. 

 

Įvykus ekstremaliai situacijai, pirmiausia perspėjamas ir informuojamas socialinės globos namų 

direktorius. Darbuotojų  perspėjimas ir sušaukimas bus vykdomas pagal Strūnos socialinės globos 

namų direktoriaus įsakymu patvirtintą perspėjimo apie įvykį schemą. 

Bendras pranešimas apie ekstremalų  įvykį (situaciją)  vykdomas TEO LT ar mobiliaisiais 

telefonais, per kompiuterinį tinklą bei žodžiu. 

 

16.7.Procedūros, skirtos materialinių išteklių telkimo, gelbėjimo, paieškos ir 

neatidėliotiniems darbams atlikti, įvykiams likviduoti ir jų padariniams šalinti. 

 

Ekstremalios situacijos atveju, įstaigos vadovas: 

 

 Priima ryšį su Švenčionių operatyvinių tarnybų vadovais, valstybės priežiūros 

institucijomis; 

 Organizuoja įstaigos materialinių išteklių tikslinį panaudojimą; 

 Vadovauja darbui ekstremalios situacijos atveju; 

 Priima sprendimą, dėl gelbėjimo darbų užbaigimo. 

Įvykus avarijai komunalinėse ar energetinėse sistemose, padariniai šalinami kviečiant 

specialiąsias tarnybas (14 priedas). 

 

16.8. Kiti veiksmai, kuriais siekiama palaikyti įstaigos veiklą po įvykusio įvykio. 

 

 Avarijos pasekmių likvidavimo darbai 

 

Baigus avarijos likvidavimo darbus, objektas uždaromas, nutraukiant jo veiklą. Atsižvelgiant į 

poveikio mąstą, vykdomi avarijos pasekmių likvidavimo darbai. 

 

Sanitarinio švarinimo organizavimas 

 

Avarijos likvidavimo metu žmonių, kurie vykdė gelbėjimo darbus, sanitarinis švarinimas (taršos 

šalinimas nuo kūno) atliekamas įstaigos pastate skalbyklos patalpoje esančioje vonioje. Užteršti 

drabužiai pakeičiami švariais. 
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Sanitarinis švarinimas atliekamas asmeniškai ir savarankiškai kiekvieno asmens, dalyvavusio 

gelbėjimo darbuose, o avarijos metu nukentėjusių žmonių sanitarinį švarinimą atlieka specialiųjų 

tarnybų darbuotojai, panaudojant  įstaigos pateiktas higienos priemones. 

 

Aplinkos atstatymo priemonės 

 

Priklausomai nuo įvykusios avarijos pobūdžio, reikalingos aplinkos atstatymo  priemonės, kurių 

tinkamumą ir tikslingumą apsprendžia objekto vadovas, esant reikalui, konsultuodamasis su 

atitinkamos srities specialistais. 

 

Veiklos atnaujinimas 

 

Pasibaigus avarinei situacijai Strūnos socialinės globos namų veiklos atnaujinimui būtina: 

 Pakeisti pažeistus įrenginius, vamzdynus, pastatų konstrukcijas; 

 Atstatyti pažeistus elektros, ryšių komunalinius tinklus; 

 Gauti valstybinės priežiūros institucijų leidimą atnaujinti įstaigos veiklą; 

 Informuoti valstybines priežiūros institucijas apie įstaigos veiklos atnaujinimą. 

 

 

17. SAVIVALDYBĖS EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ VALDYMO PLANE NURODYTŲ 

UŽDUOČIŲ VYKDYMO ORGANIZAVIMAS 

 

 

Švenčionių rajono savivaldybė nenumatė. 

Vadovaujantis 2010 m. gegužės 4d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 512 „Dėl 

privalomų darbų atlikimo ekstremalių situacijų atvejais ir kompensavimo už jų atlikimą tvarkos 

aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 54-2652), susidarius ekstremaliai situacijai, ir kai yra išnaudotos 

visos civilinės saugos sistemos pajėgų panaudojimo galimybės atlikti darbams, bus pasiteikiama ūkio 

subjektų ir kitų įstaigų, tame tarpe ir objekto pajėgos ir materialiniai ištekliai. 

 

18. CIVILINĖS SAUGOS MOKYMO PRATYBŲ ORGANIZAVIMAS 

 

Civilinės saugos mokymas organizuojamas vadovaujantis  Lietuvos Respublikos Vyriausybės  

2010-06-07 nutarimu Nr.718 „Dėl civilinės saugos mokymo aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 

68-3443). 

Civilinės saugos pratybos organizuojamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

2010-09-08 nutarimu Nr. 1295 „Dėl civilinės saugos pratybų organizavimo tvarkos aprašu“, ne rečiau 

kaip kartą per metus. Įvadinis civilinės saugos instruktavimas darbuotojui bus pravedamas jį priėmus 

į darbą, bet ne rečiau kaip vieną kartą per metus rengiami vėlesni instruktažai. Norint susisteminti 

instruktavimą pildomas įvadinių (bendrųjų) civilinės saugos instruktavimų žurnalas. 
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 Strūnos socialinės globos namų 

Ekstremalių situacijų valdymo 

plano  

Priedas Nr.:1 

 
I. SCENARIJAI IR JŲ VERTINIMAS 

1. STICHINIAI IR KATASTROFINIAI METEOROLOGINIAI REIŠKINIAI 

TRUMPAS PAVOJAUS APRAŠYMAS 

Lietuvos teritorijoje ekstremaliosios situacijos dėl stichinių meteorologinių reiškinių gali 

kilti dėl stipraus vėjo, viesulo, audros, perkūnijos, šlapdribos ar gausaus šlapio sniego apdrabos, 

staigių temperatūros ir atmosferinių pokyčių, potvynių, liūčių, oro linijų apledėjimo, staiga gausiai 

iškritusio sniego. Dažniausiai dėl šių reiškinių sutrikdomas elektros tiekimas gyventojams. 

Gyventojams sunkesni neigiami padariniai dėl tokių reiškinių kiltų šaltuoju metų laiku. Oro linijų 

apledėjimas dažniau pasitaiko pajūrio rajonuose (iki 10 km atstumu nuo jūros). Vasaros metu 

kylantys škvalai ir vėtros sukelia didelių neigiamų padarinių aplinkai. 

SCENARIJUS  

Lietuvoje oras pastarosiomis gruodžio dienomis buvo giedras ir šaltas. Vidutinė oro 

temperatūra buvo apie minus 10 °C naktį ir minus 5 ºC dieną. Elektros energijos suvartojimas tokiu 

metu paprastai būna didelis. Orų prognozės rodė, kad prie Lietuvos artėjo sniego ir (ar) lietaus audra, 

apimanti kelias besiribojančias apskritis, su didesniais ir mažesniais miesteliais ir kaimais. 

Atslinkus stipriai audrai dėl stipraus vėjo ir apledėjimo elektros energijos tiekimo linijos 

buvo nutrauktos, be elektros energijos liko apie 800 tūkst. gyventojų.  

Stebimas staigus vandens lygio kilimas Baltijos jūros ir Kuršių marių pakrantėse.  

Audra taip pat sukėlė elektroninių ryšių sutrikimus. Keliai sunkiai išvažiuojami dėl 

apledėjimo ir sniego, taip pat ant jų užvirtusių medžių ir orinių elektros perdavimo linijų. Yra 

pranešimų, kad užregistruota keliasdešimt  eismo įvykių. Visuomenei patariama likti namie. Dėl 

neišvažiuojamų kelių nutolusių gyvenviečių gyventojai negali pasiekti maisto prekių parduotuvių, 

taip pat jiems neįmanoma suteikti reikalingos medicininės pagalbos. 

Audra aprimo po dviejų dienų. Rajoniniai ir šalies keliai neišvažiuojami, nes tarnybos 

nespėja valyti sniego, taip pat dėl ant jų užvirtusių medžių. Dėl šių priežasčių keturiose savivaldybėse 

yra gyventojų, negalinčių išvykti  iš savo namų, tarp jų yra senyvo amžiaus, ligonių ir mažamečių 

vaikų. Paveiktoje zonoje sutriko elektros energijos tiekimas vartotojams dėl orinių elektros 

perdavimo linijų ir elektros įrenginių gedimo. Kelių valymo darbai ir elektros infrastruktūros 

atkūrimo darbai gali būti pradėti, tačiau pažeista elektros energijos tiekimo infrastruktūra visu 

pajėgumu veiks ne anksčiau kaip po vienos ar dviejų savaičių. Manytina, kad tokiu atveju taip pat 

nežymiai sutriktų telekomunikacijų sektoriaus veikla.  

ANALIZĖ  

Antrinių pavojų ir jų padarinių, atsiradusių dėl pirmojo pavojaus  vertinimas elektros 

sektoriuje 

2005 m. sausio 8–9 d. Lietuvoje ir Skandinavijos šalyse siautėjęs uraganas ,,Ervinas“, kurio 

metu vėjo gūsiai siekė 24–32 m/s, arba 115 km/val., padarė daug žalos vakarų Lietuvos elektros 

tinklams. Pagal AB Vakarų skirstomųjų tinklų (toliau – VST) 2009 m. teiktą informaciją apie 198 

tūkst. VST vartotojų liko be elektros energijos, įmonei VST padaryta 5 mln. litų nuostolių. Daugiausia 

nuostolių padaryta Šiaulių ir Kauno regionuose. Šiaulių regione – 2298 tūkst. Lt, Kauno regione – 

406 tūkst. Lt, Klaipėdos regione – 230 tūkst. Lt. Nepatiekta 883 MWh elektros energijos už 208 tūkst. 

litų. 
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Padarinių išplitimo ribos apėmė kelių tuometinių apskričių teritorijas, t. y. daugiau nei 3 

savivaldybių teritorijas.  

Paskutiniams vartotojams elektros energijos tiekimas atnaujintas Kauno regiono 

eksploatuojamuose įrenginiuose 2005 m. sausio 18 d., Šiaulių regione – 2005 m. sausio 20 d. ir 

Klaipėdos regione – 2005 m. sausio 25 d.  

2008 m. vasario 22–23 d. dėl stipraus vėjo (22–27 m/s) ir medžių virtimo ant elektros linijų 

akcinės bendrovės VST ir AB ,,Rytų skirstomieji tinklai“ (toliau – RST) elektros tinkluose masiškai 

išsijungė elektros linijos ir įrenginiai.  

Nukentėjo daugiau nei 3 savivaldybių teritorijos – Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, 

Panevėžio, Alytaus, Utenos regionai.  

2009 m. gruodžio 23–26 d. dėl stipraus vėjo su lietumi ir šlapdriba, laidų apledėjimo ir 

medžių virtimo ant oro linijų laidų ėmė masiškai išsijungti elektros linijos ir įrenginiai. Skirtingu 

keturių dienų laikotarpiu elektros energijos tiekimas buvo nutrūkęs 50 620 vartotojų. Nepatiekta 

74,47 MWh elektros energijos. Materialinis nuostolis – 170,6 tūkst. Lt.  

Nukentėjo daugiau nei 3 savivaldybių teritorijos – paveikti Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, 

Šiaulių, Panevėžio, Alytaus, Utenos regionai. 

2010 m. rugpjūčio 8 d. vėtros metu elektros energijos sektoriui nutrūko elektros energijos 

tiekimas 55 000 vartotojams, iš jų VST  – 30 000 vartotojų, RST – beveik 25 000 vartotojų. 

2011 m. sausio 1d. dėl stichinių reiškinių poveikio elektros energijos tiekimas buvo nutrūkęs 

198,1 tūkst. vartotojų. Elektros perdavimo sistemos operatorius AB  LITGRID turtas patyrė 20 tūkst. 

Lt materialinių nuostolių. AB LESTO patyrė 503 tūkst. Lt materialinių nuostolių. Nepatiekta elektros 

energijos: AB LITGRID turtas – 6,52 MWh, AB LESTO – 197 MWh.  

Nukentėjo daugiau nei 3 savivaldybių teritorijos – Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, 

Panevėžio, Alytaus, Utenos regionai.  

2011 m. vasario 8–10 d. dėl stipraus vėjo ėmė masiškai išsijungti ir gedo elektros tinklai. 

Elektros energijos tiekimas buvo nutrūkęs 209,7 tūkst. vartotojų. AB LITGRID turtas patyrė 37,4 

tūkst. Lt materialinių nuostolių. AB LESTO patyrė 899,1 tūkst. Lt materialinių nuostolių. 

Nukentėjo Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, Alytaus, Utenos regionai. 

Nepatiekta 211,8 MWh elektros energijos. 

2011 m. lapkričio 27–30 d. dėl stipraus vėjo (35,1 m/s) ėmė masiškai išsijungti ir gedo 

elektros tinklai. Elektros energijos tiekimas buvo nutrūkęs 242,5 tūkst. vartotojų. AB LESTO patyrė 

1080 tūkst. Lt materialinių nuostolių. Nepatiekta 331,91 MWh elektros energijos. 

Nukentėjo daugiau nei 3 savivaldybių teritorijos – Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, 

Panevėžio, Alytaus, Utenos regionai. 

2011 m. gruodžio 19 d. dėl stichinių gamtos reiškinių nutrūkus AB LESTO 35 kV oro linijai 

Juodkrantė–Nida, nes ant jos užgriuvo medžiai, buvo nutrauktas elektros energijos tiekimas Nidos, 

Preilos, Pervalkos ir Girinkijos gyvenvietėms, tarp jų ir II patikimumo kategorijos vartotojams. 

Normali 35 kV OL Juodkrantė–Nida elektros tiekimo schema atkurta per 11 val. 25 min. 

Galimo pavojaus susidaryti ekstremaliajai situacijai žiemos metu tikimybės įvertinimas. 

Vertinama 4 balais (didelė tikimybė).  

Poveikis gyventojų gyvybei ir sveikatai. Neturima duomenų apie tai, kad būtų reikėję 

evakuoti gyventojus. Vertintina kaip nereikšmingas (1 balas). 

Poveikis turtui ir aplinkai. Šalies mastu elektros energetikos sektoriaus įmonių patirti 

nuostoliai įvairiais metais šalies mastu vertinami kaip nereikšmingi, nes nesiekia 0,35 proc. BVP (1 

balas).  

Socialinis poveikis. Elektros tiekimas buvo sutrikdytas daugiau nei 3 savivaldybių 

teritorijose. Vertinama 3 balais (didelis). 

Antrinių pavojų ir jų padarinių vertinimas aplinkos sektoriuje 

Staigus vandens lygio kilimas Baltijos jūros ir Kuršių marių pakrantėse Lietuvos 

Respublikos teritorijoje dažniausiai vyksta šaltuoju metų laiku ir yra susijęs su: ilgos trukmės stiprių 

(daugiau nei 17 m/s) vakarų vėjais ir trumpos trukmės uraganinio stiprumo (daugiau nei 32 m/s) 
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vėjais. Šios situacijos paprastai formuojasi pietinėje ciklonų serijos, keliaujančios tarp Pietų 

Skandinavijos ir Šiaurės Vakarų Rusijos, periferijoje bei užnugaryje ir greitai besivystančių 

cikloninių sūkurių sistemoje. Antrasis tipas yra labai retas, tačiau materialiniai nuostoliai, susiję su 

tokios cirkuliacijos tipu, yra labai dideli: ne tiek dėl patvankos, kiek dėl uraganinio stiprumo vėjų  

tokių ciklonų pietinėje periferijoje ir užnugaryje. Vėjo greičio ir vandens lygio kaita yra sunkiai 

prognozuojama, be to, vėjo greičio reikšmės per vieną valandą gali pasikeisti nuo foninės 10 m/s 

reikšmės iki 30 m/s ir daugiau. Tokie atvejai fiksuoti 1999 m. gruodžio 4 d. (ciklonas Anatolijus), 

2005 m. sausio 9 d. (ciklonas Ervinas), 2007 m. sausio 14 d. (ciklonas Peras). Statistiškai tokie 

ciklonai formuojasi žiemomis (šaltaisiais sezonais), kai įsivyrauja zoninė cirkuliacija virš Šiaurės 

Europos, todėl vandens lygių fonas Baltijos jūros pakrantėje, Klaipėdos sąsiauryje ir Ventės rago 

Kniaupo įlankos regione būna ir taip aukštesnis už normą, tad tokių ciklonų trumpalaikis poveikis 

vandens lygiams yra stipresnis.  

Padariniai miškų urėdijoms. 

Uragano Ervinas padariniai miškų urėdijose. 2005 m. sausio 8–9 d. uraganas Ervinas 

miškuose išlaužė arba išvertė >400 tūkst. m3 medienos, tai yra apie 12 % metinių kirtimų. 

Dėl uragano padarinių miškų urėdijų pajamų sumažėjimas ir nuostoliai sudarė apie 6 mln. 

Lt. 

2010 m. rugpjūčio 8 d. vėtros metu buvo išlaužyta ar kitaip nuniokota apie 500 tūkst. m3 

medienos, iš jų 260 tūkst. m3  valstybiniuose miškuose. Privačiuose miškuose žala buvo panaši kaip 

ir valstybiniuose miškuose. Žala – 15 mln. Lt. Taip pat buvo stipriai apgadinta apie 424 gyvenamųjų 

namų ir pastatų (daugiausiai nuplėšta ar kitaip sugadinta stogų). 

Aplinkos taršos ar kito reikšmingo poveikio aplinkai dėl stichinių ir katastrofinių 

meteorologinių reiškinių per pastaruosius 10–12 metų užfiksuota nebuvo. Šių reiškinių metu 

didžiausi nuostoliai patiriami miškų ūkio sektoriuje dėl prarandamos kokybiškos medienos ir išlaidų, 

susijusių su miškų sutvarkymu. 

Galimo pavojaus susidaryti ekstremaliajai situacijai audros metu tikimybės įvertinimas. 

Vertinama 3 balais (vidutinė tikimybė).  

Poveikis gyventojų gyvybei ir sveikatai. Vertinant turimus duomenis poveikis gyventojų 

gyvybei ir sveikatai dėl aplinkos sektoriaus pažeidimų stichinių ir katastrofinių meteorologinių 

reiškinių metu yra nedidelis. Poveikio vertinimas – 1 balas (nereikšmingas). 

Poveikis turtui ir aplinkai. Reikšmingesnis poveikis stichinių ir katastrofinių 

meteorologinių reiškinių metu padaromas miškų ūkiui. Poveikio vertinimas – 3 balai (didelis). 

Socialinis poveikis. Dėl aplinkos sektoriaus pažeidimų stichinių ir katastrofinių 

meteorologinių reiškinių metu socialinis poveikis yra ribotas. Poveikio vertinimas – 2 balai. 

 

Antrinių pavojų ir jų padarinių vertinimas kelių ir kelių transporto sektoriuje 

(susisiekimo keliais sutrikdymas) 

2010 m. rugpjūčio 8 d. vėtros metu dėl nukritusių medžių buvo užtverti keliai, žala keliams 

siekė 0,925 mln. Lt. 

2010 m. gruodžio 31 d. – 2011 m. sausio 2 d. dėl stipraus snygio buvo sunkiai išvažiuojami 

rajoniniai keliai visoje Lietuvoje. Tuo laikotarpiu buvo atliktas 101 gelbėjimo darbas keliuose, 

padedant pusnyse įstrigusiems specialiųjų tarnybų automobiliams. Išimtiniais atvejais pagelbėta ir 

gyventojams bei ūkio subjektams. 31 kartą priešgaisrinės gelbėjimo pajėgos vyko pašalinti nuvirtusių 

ir kelius užblokavusių medžių, daugiausia – Rokiškio rajone.  

Situacijų, kai eismas valstybinės reikšmės keliuose nutrūksta parai ar kelioms, nebuvo 

užfiksuota. 

Galimo pavojaus tikimybės vertinimas. Tikimybė audros metu – 5 balai (labai didelė 

tikimybė). 

Poveikis gyventojų gyvybei ir sveikatai. Tikėtina, kad esant intensyviam snygiui ar kelių 

apledėjimui padidėtų eismo įvykių skaičius, tačiau sudėtinga prognozuoti žūčių šiuose eismo 

įvykiuose skaičiaus kaitą lyginant su situacija, kai eismo sąlygos yra geros. Manytina, kad padaugėtų 
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techninių eismo įvykių, o nukentėjusių žmonių skaičius išliktų toks pat arba šiek tiek padidėtų. 

Poveikio vertinimas – 1–2 balai (nereikšminga, ribota). 

Poveikis turtui ir aplinkai. Nuostoliai transporto sektoriui nebūtų dideli. Tikėtina, kad 

infrastruktūra nebus pažeista. 1 balas (nereikšminga). Kokių galimų nuostolių patirtų įmonės, 

gabenančios keleivius ir krovinius (vėlavimai, eismo įvykiai), – nustatyti sudėtinga, tačiau įvertinus 

patirtį ir žinant, kad eismas magistraliniais ir krašto keliais nenutrūksta, o tik būna sudėtingesnis, 

manytina, kad valstybės mastu šie nuostoliai būtų nereikšmingi. 

Socialinis poveikis. Atsižvelgiant į tai, kad pirminis dėmesys prižiūrint kelius skiriamas 

magistraliniams keliams, po jų – krašto ir galiausiai rajoniniams keliams, labiausiai tikėtina, kad esant 

dideliam sniego kiekiui įprastinis eismas nutrūkti gali būtent rajoniniuose keliuose. Kiek žmonių 

negalėtų išvažiuoti iš savo namų, – prognozuoti sudėtinga. Poveikį galima vertinti kaip didelį, – 3 

balai. 

Antrinių pavojų ir jų padarinių vertinimas civilinės aviacijos sektoriuje (susisiekimo oro 

transportu sutrikdymas ir orlaivių avarijos) 

Pastaraisiais metais nebuvo užfiksuota atvejų, kai dėl meteorologinių sąlygų (smarkaus 

snygio, lijundros) būtų sutrikęs oro uostų darbas, nors pastaraisiais metais iškritusio sniego kiekis 

buvo gana didelis. Oro uostų veikla dėl nepalankių gamtinių sąlygų – Islandijoje išsiveržusio 

ugnikalnio paskleistų pelenų – buvo sutrikusi 2010 metais. 

Galimo pavojaus tikimybė įvykti orlaivio avarijai dėl ekstremalaus oro, analogiškai kaip 

nustatyta pagal Europos civilinės aviacijos konferencijos (European Civil Aviation Conference) 

metodiką, – 1,55 avarijos per 10 mln. skrydžio valandų (čia nevertinama mažoji aviacija), t. y. 1 ir 

mažiau avarijų per 10 tūkst. metų – 1 balas (labai maža tikimybė). Tikimybė, kad būtų sutrikdytas 

susisiekimas oro transportu vertintina kaip 4 balai (labai didelė). 

Poveikis gyventojų gyvybei ir sveikatai. Vienareikšmiškai įvertinti galimą poveikį yra 

sudėtinga. Viena vertus, kadangi oro uostų paslaugomis naudojasi labai nedidelis žmonių skaičius 

(tam tikru metu), poveikis dėl atidėtų ar vėluojančių skrydžių būtų nereikšmingas (1 balas). Kita 

vertus, jei įvyksta orlaivio katastrofa, tuomet poveikis gali būti ir labai didelis (4 balai).  

Poveikis turtui ir aplinkai. Poveikis turtui dėl didelio sniego – nereikšmingas (1 balas), 

tačiau orlaiviui patyrus avariją ir stipriai pažeidus oro uosto infrastruktūrą, poveikis turtui galėtų būti 

ir ribotas ar didelis (2–3 balai).  

Socialinis poveikis. Socialinį poveikį įvertinti sudėtinga. Įvertinus oro uosto paslaugomis 

besinaudojančių žmonių skaičių, tikėtina, kad tiesioginis poveikis būtų nereikšmingas arba ribotas 

(1–2 balai). Oro uosto sutrikdytos veiklos poveikį (sutrikdyti kelionių planai, vėluojančios siuntos ir 

kt.) likusiems Lietuvos ar kaimyninių šalių žmonėms įvertinti sudėtinga. 

Antrinių pavojų ir jų padarinių vertinimas telekomunikacijų sektoriuje (mobiliojo ryšio 

sutrikimai) 

2010 m. gruodžio 31 d. – 2011 m. sausio 2 d. snygio metu Lietuvoje dėl elektros energijos 

tiekimo neilgalaikiai mobiliojo ryšio sutrikimai buvo užfiksuoti Plungės, Biržų, Šilalės rajonuose. 

Pranešimų, kad nebuvo galimybės prisiskambinti pagalbos skambučiais, negauta. 

Modeliuojamos situacijos atveju ryšio sutrikimai būtų labai lokalūs (laidinio ryšio          

atveju) – didžioji dauguma ryšio linijų yra paklotos po žeme. Nutrūkus elektros tiekimui telekomo 

pastotės būtų aprūpintos iš generatorių tiekiama energija. Mobiliųjų operatorių bokštai ryšį užtikrintų 

mažiausiai 2 valandas. 

Galimo pavojaus tikimybės tikimybė audros metu – 3 balai (vidutinė tikimybė). 

Poveikis gyventojų gyvybei ir sveikatai. Tiesioginio pavojaus ryšio sutrikimai gyventojų 

sveikatai ir gyvybei nekelia. Toks pavojus kiltų, jei esant poreikiui nebūtų įmanoma prisiskambinti 

specialiosioms tarnyboms. Todėl poveikis vertinamas kaip nereikšmingas (1 balas). 

Poveikis turtui (infrastruktūrai) ir aplinkai. Neigiamas poveikis būtų nereikšmingas (1 

balas). 

Socialinis poveikis. Viskas priklausytų nuo to, kaip greitai būtų atkurtas elektros energijos 

tiekimas. Jei tai būtų padaryta greičiau nei per dvi valandas – socialinis poveikis būtų nereikšmingas 

http://www.google.lt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&sqi=2&ved=0CCYQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ecac-ceac.org%2F&ei=UYDFULLsCMjXsgaB54FI&usg=AFQjCNGonQLwQYvTjZO2NRhb8vc8_L2muA
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(1 balas), jei tai truktų ilgiau ir prasidėtų žymesni ryšių sutrikimai, poveikis, tikėtina, didėtų (2 balai). 

Manytina, kad kuo ilgiau truktų elektros energijos ir ryšio tiekimo sutrikimai, tuo poveikis būtų 

didesnis. 

 

 

BENDROSIOS MATRICOS 

 raudona – labai didelė rizika 

    oranžinė  – didelė  rizika 

 geltona – vidutinė rizika 

 žalia – priimtina rizika 

Poveikio gyventojų gyvybei ir sveikatai  (P 1) įvertinimas 

5      

4 5     

3      

2     3 

1   2, 6 1, 4  

 1 2 3 4 5 

        Tikimybė (balais)→ 

Poveikio turtui ir aplinkai (P2) įvertinimas 

5      

4      

3 5  2   

2      

1   6 1, 4 3 

 1 2 3 4 5 

 Tikimybė (balais)→ 

 

 

 

 

 

Politinio ir (ar) socialinio poveikio (P3) įvertinimas 

5      

4      

3    1 3 
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2 5  2, 6 4  

1      

 1 2 3 4 5 

        Tikimybė (balais)→ 

1 – elektros energijos tiekimo nutraukimas 

2 – aplinkos sektorius  

3 – susisiekimo keliais sutrikdymas 

4 – susisiekimo oro transportu sutrikdymas 

5 – orlaivio avarija 

6 – mobiliojo ryšio sutrikimai 

GALIMAS POVEIKIS KAIMYNINĖMS ŠALIMS 

Neigiami padariniai dėl stichinių meteorologinių reiškinių kaimyninėms šalims būtų 

nežymūs. Su šiek tiek didesniais padariniais dėl stichinių meteorologinių reiškinių aukštos įtampos 

elektros perdavimo tinkle susidurtų Rusijos Federacijos Kaliningrado sritis. 

 

2. SAUSRA 

TRUMPAS PAVOJAUS APRAŠYMAS 

Sausra – atmosferoje ir dirvoje pasireiškiantis sudėtingas reiškinys, kuris atsiranda dėl 

kritulių trūkumo, aukštos oro temperatūros ir intensyvaus garavimo, todėl sutrinka dirvos ir augalų 

vandens balansas ir derlius būna mažesnis ar net visai neužauga. Lietuvoje iškrinta maždaug 650–

850 mm kritulių, iš jų šiltuoju metų laiku – 390–580 mm. Kritulių kiekis įvairiose Lietuvos vietose 

būna nevienodas: vakariniame Žemaičių aukštumų šlaite jis yra pats didžiausias – 844 mm, o Mūšos 

lygumoje mažiausias – 509 mm. Be to, lietingais metais jis gali būti net 1,5 karto didesnis, o sausais 

– perpus mažesnis negu metinė norma. Apie 60 proc. metinio kritulių kiekio tenka šiltajam 

laikotarpiui. Šiltuoju metų laiku kritulių iškrinta du kartus daugiau negu šaltuoju.  

Lietuvos klimatą formuoja ciklonai ir anticiklonai, dėl jų veiklos nuolat ir staiga keičiasi 

orai. Ciklonai atneša drėgnus orus iš Atlanto vandenyno. Sausus orus nulemia anticiklonai, atnešantys 

orus nuo kitų žemynų. 

Pagrindinis sausras nulemiantis veiksnys yra kritulių trūkumas, o kritulių kiekis priklauso 

nuo atmosferos cirkuliacijos. Sausras gali nulemti: 1) arktiniai anticiklonai; 2) Azorų anticiklonai; 3) 

arktiniai ir Azorų anticiklonai veikdami kartu. 

Pavojingiausias mūsų klimato zonai yra Azorų anticiklonas. Jo pasireiškimo metu visi 

procesai vyksta labai greitai. Dėl karštų ir sausų orų spartesnis tampa garavimas ir sausra apima net 

tuos rajonus, kur dirvos drėgmės užtenka. Dėl augalų transpiracijos ir smarkaus garavimo vanduo iš 

gilesnių dirvos sluoksnių nespėja pakilti, todėl augalai jo negauna pakankamai. Susiklosčius tokioms 

sąlygoms, kai orus formuoja Azorų anticiklonas ir nuo Afrikos atnešamas karštas oras, derliaus 

nuostoliai būna dideli. 

Pavojingiausios sausros pasekmės būna tuomet, kai ji paliečia pavasario pabaigą ir užtrunka 

beveik visą vasarą, kai jos trukmė siekia 80–110 parų. Sausra turi ypač rimtų pasekmių žemės ūkio 

kultūrų derlingumui ir ūkinių gyvūnų produktyvumui ir netgi fiksuojami jų kritimai. Ji turi didelės 

įtakos bendram grūdinių kultūrų derliui, žaliųjų bei kombinuotųjų pašarų ištekliams,  taip pat 

gyvūninės produkcijos kiekiams. Visa tai lemia žemės ūkio produkcijos kainų kilimą, augalinės ir 

gyvūninės kilmės produkcijos realizavimo rinkų praradimą. Tai turi įtakos ekonominio šalies 

vystymosi pastovumui.  

Dėl sausros sumažėja vandens kiekis upėse, į vandens telkinius ir ežerus nepakankamai 

priteka vandens. Tai ypač kenkia daržininkystei ir sodininkystei, nes, norint užtikrinti sėkmingą šių 

šakų vystymąsi, vanduo iš minėtų telkinių naudojamas laukams drėkinti.  
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Žmonių apsirūpinimas geriamuoju vandeniu beveik nesutrinka, nes daugeliu atveju tam 

tikslui naudojamas ne paviršinių, o giluminių telkinių vanduo. Tam tikros įtakos sausra ir ją lydinti 

kaitra turi žmonių sveikatai, o ypač žmonėms, kurie serga kraujotakos sutrikimo ligomis.  

Klimato kaitos pasekmė – didėjantis ekstremalių klimatinių reiškinių skaičius. Klimato 

šilimas Lietuvoje galėtų būti palankus daugeliui žemės ūkio augalų, jeigu šiltų saikingai ir tolygiai, o 

drėgmės režimas būtų pakankamas, tačiau klimato šilimo procesas yra lėtas ir nenuoseklus, todėl 

tikėtina, kad didelį neigiamą poveikį darys su šiais pasauliniais pokyčiais susietas dažnėjantis 

ekstremalių sąlygų (karščio bangų ir sausringų laikotarpių) – sausrų pasireiškimas. 

Aukšta oro bei dirvos temperatūra vasarą, ypač liepos mėnesį, lietaus stygius ir didelė saulės 

spinduliuotės prietaka sudaro palankias sąlygas sausrai vystytis daugelyje Lietuvos rajonų. Neįprastai 

karštas oras itin neigiamai veikia pasėlius aktyviosios vegetacijos laikotarpiu. Taip pat užsitęsusi 

sausra tampa durpynų ir miškų gaisrų priežastimi. Dėl šių gaisrų padidėja aplinkos oro užterštumas 

ir sunkiųjų metalų koncentracija Lietuvos upėse. 

SCENARIJUS  

Gegužės mėnesį labai sumažėjo kritulių kiekis. Jis tesiekė nuo 30–50proc. kritulių normos. 

Taip pat neįprastai pailgėjo saulės spindėjimo trukmė. Ji viršijo normą ir buvo 30–55 proc. ilgesnė už 

vidutinę. Oro temperatūra 1,5–4 °C viršijo vidutinę. 

Ypač karšti orai vyravo liepos mėnesį. Vidutinė šio mėnesio temperatūra buvo                  19,4–

21,4 °C, t. y. 3,1–4,5 °C aukštesnė nei vidutinė daugiametė. Daugelyje vietų aukščiausia oro 

temperatūra pakildavo iki 30 °C ir daugiau kaip 5–8 dienas, o vietomis net iki 10 dienų. Liepos 

viduryje aukščiausia oro temperatūra siekė 25,2–30,3 °C. Tokia temperatūra daugelyje Lietuvos 

rajonų viršijo iki šiol užregistruotą aukščiausią liepos mėnesio oro temperatūrą. 

Anksčiausiai – birželio mėnesį sausra buvo konstatuota šiaurinėje Lietuvos dalyje, o liepos 

pradžioje ji jau buvo konstatuota didesnėje šalies teritorijos dalyje.  

Sausros metu užfiksuotos 4 dienos su silpnais sausvėjais (oro drėgnumo deficitas didesnis 

arba lygus 20 hPa, o vėjo greitis didesnis arba lygus 3 m/s). Tokių dienų daugiausiai buvo Vilniaus 

rajone – 8. 

Liepos 20–31 d. hidroterminis koeficientas (HTK) 10-je iš 20-ties meteorologijos stočių 

buvo pasiekęs stichinės sausros kriterijų, o Nidoje ir kai kuriose kitose vietose tesiekė 0,2. Vidutinės 

produktyviosios drėgmės atsargos 0–20 cm dirvos sluoksnyje buvo 6 mm, o 0–100 cm dirvos 

sluoksnyje – 50 mm. Mažiausiai drėgmės išmatuota Dotnuvoje – atitinkamai 3 ir 41 mm. 

Liepos pabaigoje sausra pasiekė lokalinio stichinio hidrometeorologinio reiškinio kriterijų, 

t. y. prasidėjo stichinė sausra, kuri apėmė didesnę nei 1/3 šalies teritorijos dalį. 

 

Sausra aktyviosios augalų vegetacijos laikotarpiu padarė didžiulių nuostolių žemės ūkiui. 

Kultūrinių augalų derlingumas sumažėjo 40–50 proc., nors kai kuriuose rajonuose nuostoliai dar 

didesni. Nupjovus pirmąją žolę, dėl užsitęsusios sausros daug kur nebeataugo atolas. Manoma, kad 

silosui augintų kultūrų derlius bus perpus mažesnis. Nuostolių patyrė daugelis augalininkystės ir 

gyvulininkystės sričių. Galvijus žiemai sukauptais pašarais pradėta šerti nuo rugpjūčio pradžios, t. y. 

60–70 dienų anksčiau. Tai neigiamai paveikė ūkinių gyvūnų produktyvumą, užregistruoti jų kritimo 

atvejai. Sausros padaryti nuostoliai labai paveikė pieno sektorių. Pieno primilžiai smarkiai sumažėjo, 

mažėja pieno gamintojų, nes žmonės masiškai pardavinėja melžiamas karves. Sausra pakenkė ir 

melioracijos įrenginiams, versliniams sodams ir uogynams, labai sumažėjo sodų ir miškų atsparumas 

ligoms, visiškai išnyko dideli plotai pievų ir ganyklų, tapo neįmanoma žiemkenčių sėja. Dėl karščio 

ir sausros vandens telkiniuose temperatūra pakilo iki kritinio lygio, sumažėjo deguonies 

koncentracija, sparčiai dauginasi įvairių rūšių dumbliai, išsiskyrė daug nuodingųjų medžiagų. Dėl to 

pablogėjo vandens telkinių epizootinė būklė, krito daug žuvų, jos lėčiau auga.     

Rytų Lietuvos rajonuose gruntinio vandens lygis nukrito net iki 3,16 metro. Dėl šios 

priežasties vanduo nebepatenka į palyginti negilius, 2–3 metrų gylio kastinius šulinius. Tai sudarė 
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palankias sąlygas durpynų gaisrams. Per šį laikotarpį kilo apie 1500 miškų ir durpynų gaisrų, dėl to 

išdegė 2000 ha plotas.  Gaisravietėse plinta kenkėjai. 

Padidėjo aplinkos oro užterštumas, taip pat pablogėjo atvirų vandens telkinių vandens 

kokybė: sumažėjus vandens kiekiui, didėja teršalų koncentracija vandenyje, nes nesumažėja teršalų, 

patenkančių į paviršinius vandenis, ypač upes, kiekis.  

Manytina, kad sausra ir durpynų gaisrai gali neigiamai paveikti gyventojų sveikatą, 

pabloginti lėtinėmis širdies, kraujagyslių ir kvėpavimo organų ligomis sergančių asmenų būklę. 

Gyventojams patartina vengti didelio fizinio aktyvumo, būti saulėtoje, karštoje ar užterštoje 

aplinkoje, būtina daugiau skysčių, nevartoti alkoholio. 

ANALIZĖ 

Antrinių pavojų ir jų padarinių vertinimas žemės ūkio sektoriuje (pasėlių žūtis) 

1992 m. vasara. Vegetacijos laikotarpio pradžioje (gegužės antrąjį dešimtadienį) 

produktyviosios drėgmės atsargos viršutiniame dirvos sluoksnyje (0–20 cm) buvo artimos normai 

(33–43 mm). Nuo gegužės pabaigos iki birželio pabaigos iškrito 9–40 proc. kritulių normos, todėl, 

vyraujant sausiems ir šiltiems orams, dėl smarkaus garavimo kai kuriuose rajonuose produktyviosios 

drėgmės atsargos sumažėjo iki kritinės ribos (10 mm). Birželio pradžioje sausra prasidėjo Vidurio 

Lietuvoje (Kėdainių r.), o birželio trečiąjį dešimtadienį sausra jau apėmė didesnę Lietuvos teritorijos 

dalį. 

Per tris vasaros mėnesius – birželį, liepą ir rugpjūtį – saulė spindėjo 967 valandas ir net 200 

valandomis viršijo normą. Stichinės sausros metu iškrito 46 mm kritulių (31 proc. normos), vidutinė 

oro temperatūra siekė 18,0 °C (1,5 °C viršijo normą), vidutinis oro drėgnumo deficitas pasiekė 8,3 

(3,2 hPa viršijo normą). Oro temperatūra vidutiniškai 4 dienas viršijo 30 °C, daugiausia tokių dienų 

buvo Kaune – 7. Aukščiausia oro temperatūra užfiksuota Tauragėje – 36,0 °C. Sausros metu 

užfiksuotos vidutiniškai 4 dienos su silpnais sausvėjais (oro drėgnumo deficitas didesnis arba lygus 

20 hPa, o vėjo greitis didesnis arba lygus 3 m/s). Tokių dienų daugiausia buvo Vilniaus rajone – 8. 

Stichinės sausros vidutinis hidroterminis koeficientas (HTK) – 0,3, tačiau Nidoje, 

Vėžaičiuose, Šiauliuose ir Kaune jis tesiekė 0,2. Vidutinės produktyviosios drėgmės atsargos 0–20 

cm dirvos sluoksnyje buvo 6 mm, o 0–100 cm dirvos sluoksnyje – 50 mm. Mažiausiai drėgmės 

išmatuota Dotnuvoje, atitinkamai 3 ir 41 mm. 

Stichinė sausra padarė didžiulius nuostolius šalies ūkiui ir gamtai. Kultūrinių augalų 

derlingumas sumažėjo 40–50 proc., nors kai kuriuose rajonuose nuostoliai buvo dar didesni. Dėl 

sausros nuseko upės ir ežerai, išdžiūvo šaltiniai, žuvo daug paukščių ir gyvūnų. Per vasarą miškuose 

kilo 1143 gaisrai, 300 ha miško sudegė. 

Ši sausra pasižymėjo labai ilga saulės spindėjimo trukme ir labai sausais orais. 

2002 m. vasara. 2002 m. sausros požymiai žemės ūkyje išryškėjo dar gegužės mėnesį. 

Daugelyje meteorologijos stočių užfiksuota, kad per mėnesį kritulių iškrito 15–35 mm, o tai sudarė 

30–60 proc. normos. Sausi orai išsilaikė ir birželio pirmąjį dešimtadienį, daug kur prilijo tik           1–

10 mm. Nors birželio antroje pusėje prasidėjo lietingas periodas ir jis užtruko iki liepos mėnesio 

pradžios, sausra vėl įsigalėjo liepos mėnesį. Šio mėnesio kritulių kiekis daugumoje šalies rajonų 

tesiekė 30–50 mm (40–60 proc. normos), o rytiniuose šalies rajonuose tik 10–25 mm (13–43 proc. 

normos). Rugpjūčio mėnesį Lietuvoje beveik nelijo, tik mėnesio pradžioje vietomis praėjo liūtys. 

Orai buvo karšti, liepos ir rugpjūčio mėnesių vidutinė oro temperatūra siekė 18–21 °C, t. y. 2–4 

laipsniais aukštesnė nei vidutinė daugiametė. Tiek liepos, tiek rugpjūčio mėn. orai buvo labai saulėti. 

Saulės švytėjimo trukmė liepos mėn. atskiruose šalies rajonuose buvo 10–20 proc., rugpjūčio mėn. – 

30–55 proc. ilgesnė už vidutinę daugiametę. Tačiau stichinės sausros kriterijai nebuvo pasiekti šalies 

mastu ir stichinė sausra nebuvo paskelbta. Nupjovus pirmąją žolę, dėl užsitęsusios sausros daug kur 

nebeataugo atolas. Silosui augintų kultūrų derliaus gauta perpus mažiau. Nuostolius patyrė daugelis 

augalininkystės ir gyvulininkystės sričių. Galvijus žiemai sukauptais pašarais pradėta šerti nuo 

rugpjūčio pradžios, t. y. 60–70 dienų anksčiau. Sausros padaryti nuostoliai labai paveikė pieno 

sektorių – vien dėl pašarų bazės sunykimo jis patyrė apie   37 mln. Lt nuostolių. Po šios vasaros pieno 
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gamintojų sumažėjo, nes žmonės masiškai pardavė melžiamas karves. Dėl perdžiūvusių dirvų nebuvo 

galimybių arti ir ruoštis rudens sėjai. Sausra pakenkė ir melioracijos įrenginiams, versliniams sodams 

ir uogynams, labai sumažėjo sodų ir miškų atsparumas ligoms, visiškai išnyko dideli plotai pievų ir 

ganyklų, tapo neįmanoma žiemkenčių sėja. Dėl karščio ir sausros vandens telkiniuose temperatūra 

pakilo iki kritinio lygio, sumažėjo deguonies koncentracija, sparčiai dauginosi įvairių rūšių dumbliai, 

išsiskyrė daug nuodingųjų medžiagų. Dėl to pablogėjo vandens telkinių epizootinė būklė, krito arba 

lėčiau augo žuvys. Žemės ūkio sektorius patyrė apie 250 mln. Lt nuostolių. 

2006 m. vasara. Šių metų vasarą vyravusios meteorologinės sąlygos – aukšta oro bei dirvos 

temperatūra, lietaus stygius ir didelė saulės spinduliuotės prietaka sudarė palankias sąlygas sausrai 

vystytis daugelyje Lietuvos rajonų.  

Ypač karšti orai vyravo liepos mėnesį. Vidutinė šio mėnesio oro temperatūra buvo 19,4–

21,4 °C (3,1–4,5 laipsniais aukštesnė nei vidutinė daugiametė). Per mėnesį daug kur buvo 5–8, o 

Panevėžio ir Varėnos meteorologijos stočių duomenimis 10 dienų, kai aukščiausia oro temperatūra 

pakildavo iki 30 °C ir aukščiau. Liepos 8–11 d. aukščiausia oro temperatūra siekė 30,3–35,2 °C. 

Tokia temperatūra daugelyje Lietuvos rajonų viršijo iki šiol užregistruotą aukščiausią liepos mėnesio 

oro temperatūrą. 

Gegužės–liepos mėn. orai buvo labai saulėti. Saulės spindėjimo trukmė 20–27 proc. viršijo 

klimatinę normą. Saulė švietė 900–1050 val., paprastai ji šviečia 740–840 val.  

Anksčiausiai – birželio 25 dieną sausra prasidėjo Biržų rajone, o liepos pradžioje sausra jau 

buvo konstatuota didesnėje šalies teritorijos dalyje, išskyrus kai kuriuos Žemaitijos (Klaipėdos, 

Raseinių, Šilalės, Telšių), kraštinius pietinius (Lazdijų, Varėnos) ir rytinius (Ignalinos, Vilniaus) 

rajonus. Daug kur sausrą apibūdinančio hidroterminio koeficiento (HTK) reikšmė sumažėjo iki 0,1–

0,4. Liepos 10 d. HTK jau visoje Lietuvoje buvo 0,1–0,3, išskyrus Šilalės bei Varėnos rajonus. Dėl 

tebesitęsiančių sausų ir karštų orų liepos 23 d. sausra prasidėjo Šilalės, liepos 28 d. ir Varėnos rajone. 

Liepos 25 d., Biržų meteorologijos stoties duomenimis, sausra pasiekė lokalinio stichinio 

hidrometeorologinio reiškinio kriterijų, t. y. prasidėjo stichinė sausra. Liepos 28 d. stichinė sausra jau 

buvo konstatuota Nidos, Palangos, Panevėžio ir Šilutės, liepos 31 d. – Kybartų, rugpjūčio 1 d. – 

Šiaulių, rugpjūčio 4 d. – Klaipėdos, Telšių ir Ukmergės meteorologijos stočių duomenimis.  

2006 m. liepos 25 d. – rugpjūčio 4 d. sausrą apibūdinantis hidroterminis koeficientas 10-je 

iš 20-ties meteorologijos stočių buvo pasiekęs stichinės sausros kriterijų. Taigi vertinant situaciją 

pagal meteorologijos stočių HTK bei kritulių kiekio duomenis, galima daryti prielaidą, kad stichinė 

sausra buvo įsivyravusi didesnėje negu 1/3 šalies teritorijos dalyje.  

Įsivyravus lietingesniems orams, sausra pradėjo trauktis. Rugpjūčio 2 d. stichinė sausra 

baigėsi Nidos, Šiaulių ir Kybartų, rugpjūčio 3 d. – Panevėžio, rugpjūčio 7 d. – Ukmergės, rugpjūčio 

9 d. – Šilutės, rugpjūčio 15 d. – Klaipėdos ir Telšių, rugpjūčio 16 d. – Biržų ir Palangos meteorologijos 

stočių duomenimis. Ilgiausiai sausra tęsėsi šiauriniuose ir vakariniuose šalies rajonuose. Biržų 

meteorologijos stoties duomenimis jos trukmė buvo net 52 dienos, iš kurių 22 dienas sausra buvo 

stichinė, Palangos meteorologijos stoties duomenimis, sausros trukmė atitinkamai buvo 49 dienos ir 

19 dienų. Trumpiausiai, tik 6–8 dienas, sausra truko pietrytiniuose ir šiaurės rytiniuose rajonuose 

(Varėnos ir Dūkšto meteorologijos stočių duomenimis). Vien tiktai žemės ūkio sektoriuje stichinė 

sausra padarė daugiau kaip 700 mln. Lt žalą.  

Galimo pavojaus susidaryti ekstremaliajai situacijai dėl sausros aktyviosios augalų 

vegetacijos laikotarpiu tikimybė yra didelė. Vertinama 4 balais. 

Poveikis žmonių sveikatai vertintinas 1 balu (kaip nereikšmingas), nes realiai reikšmingų 

neigiamų padarinių žmonių sveikatai ir gyvybei nesusidarytų. 

Poveikis turtui ir aplinkai. 2002 ir 2006 metais surinktais duomenimis, kai sausros lygis 

daugumoje šalies savivaldybių buvo pasiekęs ekstremaliosios situacijos lygį, nuostoliai žemės ūkio 

sektoriuje siekė beveik 1 mlrd. litų, tai sudaro beveik 1 proc. šalies BVP, todėl poveikio turtui lygį 

vertiname kaip didelį (3 balai). 

Socialinis poveikis. Sausros pasekmės turėjo įtakos visuomenės socialinei padėčiai, nes 

pabrango vaisiai, daržovės, pieno, mėsos ir duonos produktai. Dėl sausros kasdienės gyvenimo 
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sąlygos ir veiklos srities (sektoriaus) veikla būtų sutrikdoma ilgesniam nei 30 parų laikotarpiui, todėl 

socialinį poveikį vertiname kaip katastrofinį (5 balai). 

Antrinių pavojų ir jų padarinių vertinimas aplinkos sektoriuje (miškų ir durpynų gaisrai, 

aplinkos oro užterštumas, teršalų atviruose vandens telkiniuose koncentracijos padidėjimas) 

Miško ir durpynų gaisrai. 

Miško gaisrai – viena iš labiausiai paplitusių stichinių nelaimių miškuose. Gaisrai veikia 

daugumą miško gyvenimo procesų, iš jų ir miško formacijų kaitą, nulemia kenkėjų masinių židinių 

dauginimąsi gaisravietėse. Gaisrai skirstomi į žemutinius, viršūninius ir požeminius (durpių). 

Žemutiniai gaisrai detaliau skirstomi į paklotės – humuso, pomiškio – krūmų ir virtelių – kelmų. Jų 

metu dega tiktai miško biocenozės žemutinė dalis: paklotė, pakritos, kerpės, samanos, žolinė augalija, 

trakas ir pomiškis. Šie biocenozės elementai gaisro metu sudega ir visada gaisravietėse biocenozės 

atsikuria per ilgesnį laikotarpį, pakitusios kokybiškai ir kiekybiškai. Be to, žemutinių gaisrų metu 

apdega medžių žievė ir šaknys, todėl dalis jų gali žūti arba sumažėja medžių prieaugis, medžiai 

apsilpsta. 

Gaisrų poveikis pušynams ir eglynams skirtingas. Pušynuose žemutinis greitas gaisras 

medyno gyvybingumui nekenkia, nes tik atskiri medžiai praranda savo apsaugines savybes ir juose 

apsigyvena kenkėjai. Tokiose gaisravietėse praėjus 5 metams po gaisro tūrio nuostoliai būna ne 

didesni kaip 5 proc.. Žemutinis lėtas pastovus gaisras pažeidžia šaknis ir šaknies kaklelį, sutrikdo 

vandens indų darbą. Sakų išsiskyrimas sumažėja pirmiausia apatinėse kamieno dalyse ir daugelyje jų 

per 2–3 metus apsigyvena liemenų kenkėjai. Trečiais po gaisro metais išdžiūvo 3,7 proc. medžių, 

kurie po gaisro buvo priskirti sveikiems. Apsilpusių medžių išdžiūvo 5,4 proc., o nusilpusių –     26,0 

proc. Nudžiūvo visi medžiai, kurie buvo priskirti džiūstančiųjų kategorijai.  

Durpynų gaisrai – didžiulė problema Lietuvoje. Kasmet kyla dešimtys didesnių ar mažesnių 

durpynų gaisrų. Paprastai tai būna sausros metu. Durpynų gaisrai yra sunkiai gesinami ir nesuvaldyti 

gali degti mėnesius, kelis metus ir ilgiau. Praėjus žemutiniam gaisrui durpiniuose dirvožemiuose 

augančiuose medynuose, atskirose vietose (prie kelmų, mikro pakilimuose) pasilieka rusenti 

dirvožemio masė. Degimas palaipsniui (be liepsnos) skverbiasi į gilesnius durpės sluoksnius ir 

pagaliau išsivysto požeminis gaisras. Požeminiai gaisrai kartais gali kilti nuo ilgiau kūrenamų laužų, 

kai jų vietoje pradžiovinama organinė dirvožemio dalis ir ji pradeda rusenti. Vėliau degimas pereina 

į gilesnius durpių sluoksnius. Požeminių gaisrų metu durpės išdega iki mineralinio sluoksnio arba iki 

gruntinių vandenų, kur durpės šlapios ir negali degti. Pagal požeminių gaisrų vystymosi dinamiką, 

apatiniai durpės sluoksniai dega intensyviausiai ir degimas apatiniuose sluoksniuose gali išsiplėsti 

keliasdešimt ar šimtą metrų nuo gaisro židinio. Požeminiai gaisrai plinta lėtai (0,5–5,0 m per parą). 

Tačiau jų gesinimas sunkus, nes durpėse yra 25 proc. bitumų, kurie, esant aukštai temperatūrai, skyla 

iki garų pavidalo parafinų, aptraukiančių daleles vandeniui nepralaidžiu sluoksniu. Bitumai labai 

padidina durpių kaloringumą ir skatina degimą. Esant 0,6 m storio durpės sluoksniui, degimo metu iš 

1 m2 išsiskiria 165 tūkst. kcal šilumos. Požeminių gaisrų metu degimas vyksta pusiau uždaroje 

aplinkoje, todėl didesnė dalis šilumos sunaudojama degamai medžiagai paruošti – štai kodėl dega 

durpės, kurių drėgnumas 500 proc. Ši drėgmė yra laikoma kritine durpių degimo drėgme. 

Pagal išdegusios durpės sluoksnio storį požeminiai gaisrai skirstomi į:  

a) silpnus, – kai durpės sluoksnis išdega iki 25 cm;  

b) vidutinio stiprumo, – kai durpės sluoksnis išdega iki 50 cm;  

c) stiprius, – kai durpės sluoksnis išdega daugiau kaip 50 cm. 

Požeminiai gaisrai žalingiausi, nes jų metu apdega medžių šaknys. Medžiai išvirsta ir 

medynai žūsta. Lietuvos miškuose požeminių gaisrų pasitaiko gana retai. Be to, kilę gaisrai greitai 

likviduojami ir jie didesnių nuostolių miškams nepadaro. 
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Viršūniniai gaisrai Lietuvos miškuose kyla gana retai. Dažniausiai žemutiniai gaisrai 

greitai pastebimi ir likviduojami, nespėję pereiti į viršūninius. Viršūniniai gaisrai dažnesni 

jaunuolynuose, kur žemutinė ugnis greitai persimeta į medžių lajas.  

Miško gaisrų pasekmes galima suskirstyti į tiesiogines ir netiesiogines. Tiesioginės 

pasekmės – įvairūs miško biocenozės pakitimai dėl tiesioginio ugnies poveikio. Netiesioginės 

pasekmės – įvairūs biocenotiniai pakitimai, sukelti tiesioginių pakitimų. Miško gaisrų pasekmės 

pirmiausia vertinamos pagal ugnies poveikį pagrindiniam miško elementui – medynui. Kaip minėta, 

medynams žalingiausi yra viršūniniai ir požeminiai gaisrai. Nuo jų medynai žūva. Be to, dalis 

medienos sudega arba tampa netinkama naudoti. Pagal šiuo metu esančią miško gaisrų nuostolių 

apskaičiavimo metodiką tokia mediena, atsižvelgiant į medynų rūšinę sudėtį, amžiaus ir gaisrų rūšį 

(požeminis, viršūninis lėtas ir greitas), sudaro 15–85 proc. Valant gaisravietes, iš kai kurių žuvusių 

medžių dar paruošiami naudoti tinkami asortimentai. 

Medynams mažiausiai žalingi žemutiniai gaisrai. Nuo jų per ilgesnį laikotarpį žūsta tik dalis 

medžių, kuriuos iškirtus sanitariniais kirtimais, mediena sunaudojama. Tyrinėjant gaisrų pasekmes 

Kazlų Rūdos miško masyvo pušynuose, nustatyta, kad pusamžiame pušyne per 30 metų laikotarpį po 

gaisro žuvo 10 proc. medžių. Bręstančiame pušyne per 15 metų po gaisro žuvo 3 proc. medžių. Nors 

nuo žemutinių gaisrų išdžiūvo tik dalis medžių, likusių medynų prieaugis labai sumažėjo.  

Nuo miško gaisrų žūsta arba labai apdega trakas ir gyvoji danga – žolės, kerpės, samanos, 

taip pat ir negyvoji paklotė. 

Prie tiesioginių miško gaisrų pasekmių dar reikia priskirti dirvožemio cheminius ir 

biologinius, miško faunos ir kitus pakitimus, tačiau apie juos šiuo metu dar trūkta duomenų. 

Labai įvairios yra ir netiesioginės miško gaisrų, ypač kai išdega didesni miško plotai, pasekmės. Po 

gaisrų nusilpę medynai labiau puolami miško kenkėjų. Jie tampa kenkėjų veisimosi ir plitimo 

židiniais. Didesnėse gaisravietėse galimas ir dirvožemio užpelkėjimas, taip pat ir neigiama medžių 

rūšių kaita, be to, miško gaisrai sumažina vandens ir dirvožemio apsauginę bei rekreacinę miškų 

reikšmę. 

Miško gaisrų per metus kyla nuo 600 iki 800, išdega apie 300 ha miško. 

2002 m. prie Vilniaus po ilgesnių sausrų pažemėjo gruntinių vandenų lygis ir pradžiūvo 

durpiniai dirvožemiai, dėl to degė durpynai, kurie buvo gesinami kelis mėnesius. Tų metų pavasaris 

ir vasara irgi buvo rekordiškai karšti ir sausi. Sausra tęsėsi iki rugsėjo III dešimtadienio. Daugelyje 

rajonų krituliai sudarė tik 10 proc. normos ar visai nelijo. Didžiausi miškų plotai išdegė rytinėje 

Lietuvos dalyje – Šalčininkų, Ignalinos, Vilniaus rajonuose. Bendros išlaidos dėl gaisrų 2002 m. 

valstybiniuose miškuose sudarė 1,3 mln. Lt. Jos susidėjo iš sudegintų želdinių ir pagamintos 

medienos kainos, gaisrų gesinimo, plotų išvalymo, miškų atkūrimo ir kitų išlaidų. 

Gaisrų atžvilgiu rekordiniai buvo 2006 metai. Dėl pavasarį ir vasarą buvusios sausros ir 

kaitros liepos, rugpjūčio mėn. didžiausias (V klasės) kompleksinis miškų gaisringumo rodiklis 

Kėdainių, Ukmergės, Telšių, Panevėžio rajonuose buvo per 20 parų. Tais metais Lietuvoje 

užregistruoti 1545 miško gaisrai 1199 ha plote. Miško gaisrų nuostoliai valstybiniuose miškuose – 

1,8 mln. Lt. Didžiausio gaisro Kuršių nerijoje metu išdegė 239 ha miško.  

2008 m. birželį Rokiškio rajone degė Degesynės 60 ha ploto durpynas, dėl jo kilo 

savivaldybės lygio ekstremalioji situacija. Gaisrui užgesinti buvo pasitelkta Lietuvos kariuomenė. 

Maždaug pusė netoli esančios Onuškio gyvenvietės gyventojų buvo priversti palikti namus, tačiau po 

1–2 dienų jie grįžo. 

2011 m. birželio pradžioje Šilutės rajone užsidegė Traksėdžių durpynas. Degė daugiau nei 

100 ha durpyno. Gaisrui užgesinti buvo pasitelkta Lietuvos kariuomenė. Aplinkai buvo padaryta 

954291, 54 Lt žala. 
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Galimo pavojaus kilti miškų ir durpynų gaisrams sausros metu tikimybė yra labai didelė. 

Vertinama 5 balais.  

Poveikis žmonių sveikatai vertintinas 1 balu (nereikšmingas), nes reikšmingų neigiamų 

padarinių žmonių sveikatai ir gyvybei nesusidarytų. 

Poveikis turtui ir aplinkai.  Vertinama 2 balais (ribota), nes  paplitimas negali apimti 

didelės teritorijos, todėl kad gaisravietės yra tvarkomos ir prižiūrimos, jei pastebimas kenkėjų 

plitimas, į tai nedelsiant reaguojama. 

Socialinis poveikis. Vertinamas 1 balais (nereikšmingas). 

Kenkėjai gaisravietėse po miškų gaisrų  

Medžių atsparumas gaisravietėse ir galimas kenkėjų atsiradimas gaisravietėse priklauso nuo 

to, kuriuo metų laiku buvo gaisras, nuo augavietės, medyno amžiaus, gaisro stiprumo ir dydžio. 

Liemenų kenkėjams išplisti didelės reikšmės turi sanitarinė gaisraviečių būklė, kenkėjų gausumas 

aplinkiniuose medynuose, klimatinės sąlygos. 

Gaisravietėse vabzdžių apsigyvenimo medžiuose laikas priklauso nuo gaisraviečių dydžio. 

Nedidelėse (iki 5 ha) pušų, eglės gaisravietėse liemenų kenkėjų antplūdžio maksimumas būna 

pirmaisiais – antraisiais metais, didelėse – trečiaisiais, ketvirtaisiais ar net penktaisiais metais. 

Ilgiausiai gaisravietėse išsilaiko didysis pušinis kirpikas (Blastophagus piniperda L.) ir žievėgraužis 

graveris (Pityogenes chalcographus L.). Jie randami net šeštaisiais – septintaisiais metais po gaisro. 

Pirmieji gaisravietes palieka mėlynasis blizgis (Phaenops cyanea F.), eglinis poligrafas (Polygraphus 

poligraphus L.), žievėgraužis tipografas (Ips typographus L.) ir mažasis pušinis kirpikas 

(Blastophagus minor L.). Jų gausumas staigiai sumažėja trečiaisiais metais. 

Pušynų gaisravietėse kenkėjų rūšinė sudėtis gana vienoda. Apskritai pušynų gaisraviečių 

liemenų kenkėjų komplekse priskaičiuojama 50 rūšių. Rūšių skaičius, žinoma, priklauso ir nuo pušų 

apsilpimo kategorijos. 

Eglynuose gaisras plinta lėčiau negu pušynuose. Juose ir ugnies intensyvumas mažesnis, 

tačiau jo poveikis stipresnis, ir eglynų džiūvimas dažniausiai būna katastrofiškai greitas. Jau 

antraisiais metais ūsuočiai gali užpulti 90 proc. medžių. Tačiau, jei gaisras silpnesnis, po 3 metų gali 

išdžiūti 48,0 proc., o po 5 metų – 61,0 proc. eglių. Eglynų gaisravietėse kenkėjų rūšinė sudėtis beveik 

nepriklauso nuo geografinio rajono ir laiko po gaisro. Beveik visur dominuoja Monochamus genties 

ūsuočiai, žievėgraužiai tipografas (Ips typographus L.) ir graveris (Pityogenes chalcographus L.). 

Pavasarinėse gaisravietėse sutinkami eglinis poligrafas (Polygraphus poligraphus L.) ir rudasis 

eglinis ūsuotis (Tetropium castaneum L.). Komplekse yra ir juostuotasis medininkas (Trypodendron 

lineatum Ol.). 

Kenkėjams apsigyvenus gaisravietėse, jos tampa masinio dauginimosi ir plitimo į gretimus 

medynus židiniais. Medynuose susidaro kinivarpų mikrožidiniai, ten suintensyvėja medžių 

džiūvimas. Norint to išvengti, gaisravietes reikėtų panaudoti kaip vabzdžių surinkimo vietas. Jose 

reikia kuo greičiau sumažinti kenkėjų gausą, neleidžiant jiems išplisti į gretimus medynus. Vidutinis 

išdegusių miškų plotas ir gaisrų skaičius labai priklauso nuo vietinių ir klimatinių sąlygų.  

Galimo pavojaus kenkėjams plisti gaisravietėse po miškų gaisrų sausros metu tikimybė yra 

didelė. Vertinama 3 balais.  

Poveikis žmonių sveikatai. Vertinama 1 balu (kaip nereikšminga), nes tiesioginio poveikio 

žmonių gyvybei ir sveikatai nesukelia. 

Poveikis turtui ir aplinkai. Vertinama 2 balais (ribota), nes paplitimas negali apimti didelės 

teritorijos, todėl, kad gaisravietės tvarkomos ir prižiūrimos, jei pastebimas kenkėjų plitimas, į tai 

nedelsiant reaguojama. 
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Socialinis poveikis. Vertinama 1 balu (kaip nereikšminga), nes tiesioginio neigiamo 

socialinio poveikio nesukelia. 

 

Aplinkos oro užterštumas dėl durpynų ir miškų gaisrų. 

2002 m. vasarą prie Vilniaus kilusių nusausintų ir apleistų neeksploatuojamų durpynų gaisrų 

metu sostinėje ir jos apylinkėse oro užterštumas pasiekė rekordinį lygį, buvo pakenkta daugelio 

žmonių sveikatai, išdegė dideli durpių kiekiai, ypač buvo padidėjusios kietųjų dalelių koncentracijos. 

2011 m. birželio pradžioje gaisro Šilutės rajone Traksėdžių durpyne metu degė apie 100 ha 

durpyno, artimoje gaisro židinio aplinkoje buvo smarkiai viršytos aplinkos oro užterštumo normos. 

Laimei, dėl palankaus vėjo teršalai nepasiekė Šilutės, o matuojant oro kokybę gyvenvietėse, pavėjui 

nuo židinio už 5–6 km jau nebuvo fiksuojama viršijimo. 

Masiniu gaisrų metu uždūmijama didelė teritorija, tačiau aukštos teršalų koncentracijos 

būna netolimoje gaisro židinio aplinkoje. Gaisrai yra gesinami, tai atliekama kaip įmanoma 

operatyviau, todėl labai ilgalaikio poveikio dėl gaisrų nebūna. Nustatyta, kad kietųjų dalelių (jos 

sudaro didžiausią teršalų kiekį gaisrų metu) koncentracija aplinkos ore negali būti viršijama daugiau 

kaip 35 paras per metus tam tikroje teritorijoje. Tokie atvejai yra užfiksuoti tik keletą kartų dideliuose 

miestuose dėl bendros taršos (transportas, nevalomos ir nelaistomos gatvės, statybos ir griovimo 

darbai, katilinės ir kt.). 

Galimo pavojaus atsirasti oro užterštumui dėl miškų ir durpynų gaisrų tikimybė yra didelė. 

Vertinama 3 balais. 

Poveikis gyventojų gyvybei ir sveikatai – nereikšmingas. Poveikio vertinimas – 1 balas. 

Poveikis turtui ir aplinkai. Vertinamas kaip ribotas, nes tai nėra ilgalaikis poveikis, jis 

dažniausiai susidaro artimoje gaisro aplinkoje, labai toli neišplinta. Vertinamas 2 balais. 

Socialinis poveikis. Nereikšmingas. Vertinamas 1 balu.  

 

Teršalų atviruose vandens telkiniuose koncentracijos padidėjimas. 

Durpynų ir miškų gaisrų metu dėl labai sumažėjusio vandens kiekio padidėja teršalų 

koncentracija paviršiniuose vandenyse.  

2002 m. rugpjūčio ir rugsėjo mėnesiais pablogėjo paviršinių vandens telkinių vandens 

kokybė. Dėl sausros smarkiai nusekus upėms, ežerams, išdžiūvus kai kuriems šaltiniams, juose 

padidėjo teršalų koncentracija. Upių vandens kokybės rodiklius palyginus su 1991–2000 m. 

laikotarpio duomenimis, visų upių, kurių vykdomas valstybinis monitoringas, vandenyje fiksuojamas 

teršalų koncentracijų padidėjimas. Tai sietina su vandens kiekio sumažėjimu ir išleidžiamų teršalų 

kiekio nepakitimu. 

 

 Galimo pavojaus atsirasti vandens kokybės dėl sausros pablogėjimui tikimybė yra ribota. 

Vertinama 2 balais. 

Poveikis žmonių sveikatai. Vertintinas 1 balu (nereikšmingas), nes realiai reikšmingų 

neigiamų padarinių žmonių sveikatai ir gyvybei nesusidarytų. 

Poveikis turtui ir aplinkai. Vertinamas kaip ribotas, nes tai nėra ilgalaikis poveikis, jis 

dažniausiai susidaro artimoje gaisrui aplinkoje, labai toli neišplinta. Vertinamas 2 balais. 

Socialinis poveikis.  Nereikšmingas. Vertinamas 1 balu. 

BENDROSIOS MATRICOS 

 raudona – labai didelė rizika 

    oranžinė  – didelė  rizika 

 geltona – vidutinė rizika 

 žalia – priimtina rizika 
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Poveikio gyventojų gyvybei ir sveikatai  (P 1) įvertinimas 

5      

4      

3      

2      

1  5 3, 4 1 2 

 1 2 3 4 5 

       Tikimybė (balais)→ 

 

Poveikio turtui ir aplinkai (P2) įvertinimas 

5      

4      

3    1  

2  5 3, 4  2 

1      

 1 2 3 4 5 

       Tikimybė (balais)→ 

 

 

Politinio ir (ar) socialinio poveikio (P3) įvertinimas 

5    1  

4      

3      

2      

1  5 3, 4  2 

 1 2 3 4 5 

       Tikimybė (balais)→ 

 

1 – pasėlių žūtis dėl sausros 

2 – miškų ir durpynų gaisrai dėl sausros  

3 – kenkėjų plitimas gaisravietėse 

4 – aplinkos oro užterštumas  

5 – teršalų atviruose vandens telkiniuose koncentracijos padidėjimas dėl miškų ir durpynų 

gaisrų.  

GALIMAS POVEIKIS KAIMYNINĖMS ŠALIMS 

Sausra aktyviosios augalų vegetacijos laikotarpiu paprastai neapsiriboja kurios nors vienos 

valstybės sienomis. Ji apima gana nemažą kurio nors žemyno teritoriją. Sausra apima daugelio šalių, 

tarp jų ir kaimyninių, teritoriją ir padaro joms nemažų materialinių bei ekonominių nuostolių.  
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Mūsų šalies augalinės ir gyvūninės kilmės produkcijos eksporto į kaimynines valstybes 

mastas nėra šioms valstybėms reikšmingas, todėl didesnių ekonominių nuostolių patiria tik mūsų 

šalies verslininkai, besiverčiantys minėtos produkcijos auginimu ir perdirbimu. 

 

 

 

 

3. ĮVYKIAI JŪROJE 

 

TRUMPAS PAVOJAUS APRAŠYMAS 

Lietuvoje didžiausia laivų avarijų ir taršos incidentų rizikos tikimybė išlieka Klaipėdos 

uosto prieigose.  

Didžiausią taršos incidentų grėsmę kelia šie objektai: tanklaivių ir kita laivyba (naftos 

produktų importas, eksportas), eksploatuojamos ir planuojamos eksploatuoti naftos išgavimo 

platformos kaimyninių šalių teritoriniuose vandenyse netoli Lietuvos išskirtinės ekonominės zonos, 

D-6 Rusijoje (veikianti), Latvijoje (išduoti 2 leidimai, 2012 m. rudenį bus pradėti bandomieji gręžimo 

darbai), Dujotiekis ,,Nord Stream“, Būtingės naftos terminalas, pavojingų krovinių gabenimas laivais, 

po Antrojo pasaulinio karo jūros dugne likusios cheminės medžiagos ir konvenciniai sprogmenys. 

SCENARIJUS 

Žiemą Jūrų gelbėjimo koordinacinis centras pranešė, kad Lietuvos Respublikos teritorinėje 

jūroje, esant nepalankioms oro sąlygomis, keleivinis kruizinis laivas „Vasara“ susidūrė su tanklaiviu 

„Heraklis“. Po susidūrimo laivas „Vasara“ su 1000 keleivių ėmė skęsti, o iš tanklaivio teka nafta. 

Prasidėjo gelbėjimo ir naftos išsiliejimo jūroje likvidavimo darbai. 

Situacija reikalauja priešgaisrinės saugos užtikrinimo, evakavimo, paieškos ir gelbėjimo 

darbų atlikimo avarijos vietoje. Šioje operacijoje dalyvauja Lietuvos kariuomenės, Lietuvos 

priešgaisrinės gelbėjimo, taip pat kitos civilinės saugos sistemos pajėgos. Keleiviai iš kruizinio laivo 

„Vasara“ pristatomi į krantą ir apgyvendinami Klaipėdos apskrities savivaldybėse. Nukentėjusieji 

vežami į ligonines, suteikiama medicinos pagalba. 

Dalis naftos surinkta jūroje, tačiau naftos dėmė prasiveržė pro bonines užtvaras ir slenka 

pakrantės link. Gelbėjimo darbams trūksta pajėgų. Rimstant bangavimui didelis naftos produktų 

kiekis pasiekia seklumą priekrantėje. Operatyvinė grupė išsiųsta atlikti žvalgybos. Žvalgyba praneša, 

kad pastebėta antra didelė naftos dėmė, slenkanti pakrantės link.  

Aktyvinti ekstremaliųjų situacijų operacijų centrai ir sušauktos ekstremalių situacijų 

komisijos. 

Klaipėdos jūrinių tyrimų centro prognozės duomenimis, naftos dėmė, susidariusi iš 

tanklaivio išsiliejusių naftos produktų, slenka pakrantės link ir gali pasiekti Palangos ir Klaipėdos 

miestų, Klaipėdos rajono bei Neringos priekrančių zonas. Teršalams pasiekus pakrantę, užteršiama 

60 km Lietuvos pakrantės, todėl prašoma kaimyninių šalių pagalbos likviduojant susidariusią 

ekstremaliąją situaciją. Artėjant naftos dėmei prie uosto vartų, uosto direkcija stato bonines užtvaras 

ties uosto vartais, kad sulaikytų teršalų patekimą į uosto akvatoriją, naftos surinktuvais renka 

išsiliejusius naftos produktus. Patekus teršalams į uosto akvatoriją VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų 

uosto direkcija vadovauja darbams ir renka išsiliejusią naftą uosto akvatorijoje. Palangos miesto 

savivaldybė kreipiasi į Klaipėdą dėl papildomų pajėgų patelkimo. 

Daugiausia naftos produktais užterštas pakrantės ruožas tarp AB „Mažeikių nafta“ Būtingės 

terminalo ir Palangos miesto. Klaipėdos miesto, Klaipėdos rajono ir Neringos savivaldybės savo 

pakrantės ruožuose renka teršalus. Darbai vyksta pagal naftos išsiliejimo likvidavimo planą. 

Atgabenta naftos teršalų surinkimo įranga, inventorius, maišai, transportas surinktiems naftos 

produktams išvežti.   
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Savivaldybėms, pakrantėje renkančioms išsiliejusios naftos produktus, trūksta pajėgų. Jos 

kreipiasi į Klaipėdos apskrities priešgaisrinę gelbėjimo valdybą dėl papildomų pajėgų patelkimo iš 

Kretingos, Šilutės ir Skuodo rajonų savivaldybių. Savivaldybės ragina gyventojus suteikti pagalbą, 

renkant išsiliejusią naftą, aprūpina juos darbo įrankiais ir apsaugos priemonėmis. 

 

 

 

 

ANALIZĖ  

Laivų avarijos poveikio vertinimas  

2002 m. gruodžio 11 d. Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste prie pietinio molo tanklaivis 

„Princess Pia“ užplaukė ant seklumos prie pietinio molo. Teršalai į aplinką neišsiliejo. Per 

pastaruosius 20 metų kitų laivų avarijų neužfiksuota. 

Galimo pavojaus tikimybės vertinimas. Įvertinus statistinę informaciją manytina, kad 

tikimybė yra vidutinė (3 balai). 

Poveikis gyventojų gyvybei ir sveikatai. Jei taršalai išsilietų uosto akvatorijoje, poveikis 

gyventojų sveikatai būtų nereikšmingas arba tokio poveikio iš viso nebūtų (1 balas).   

Poveikis turtui ir aplinkai. Atsižvelgiant į statistinę informaciją tikėtina, kad poveikis turtui 

būtų nereikšmingas (1 balas). 

Socialinis poveikis. Dėl objekto paskirties, tikėtina, taip pat būtų nereikšmingas (1 balas). 

Teršimo incidentų poveikio vertinimas  
1981 m. tanklaivis ,,Globe Assimi“ sudužo Klaipėdos uosto vartuose ir Klaipėdos uoste 

išsiliejo 16 000 tonų mazuto. Buvo užteršta Lietuvos pakrantė, teršalai pasiekė kaimynines šalis 

(didžiausias teršimo incidentas Lietuvos vandenyse). 

2001 m. lapkričio 23 d. prie Būtingės naftos terminalo kraunant tanklaivį ,,Catherine 

Knutse“ trūko povandeninė žarna. Į aplinką išsiliejo 59 m³ naftos. Avarijos metu aplinkai buvo 

padaryta 2,6 mln. Lt žala. 

2008 m. sausio 31 d. dėl krovos linijos jungties nesandarumo Būtingės terminale išsiliejo 

daugiau nei 2 tonos naftos produktų (paskutinis tokio pobūdžio incidentas). Avarijos metu aplinkai 

buvo padaryta 253 tūkst. Lt žala. 

 

Naftos produktų išsiliejimai uosto akvatorijoje nuo 2005 metų 

Įvykio vieta Laivo 

pavadinim

as 

Įvykio data Surinktų teršalų kiekis 

Krantinė Nr. 92 ,,Keto“ 2005-02-20 Dyzelinas – 71 litras 

Krantinė Nr. 69 ,,Amalia“ 2005-11-12 Naftos produktų – 10 m³, naftos emulsijos – 28 m³ 

Krantinė Nr. 97 ,,Karma“ 2006-01-25 Naftos emulsijos – 19 m³ 

Krantinė Nr. 

100 

,,Frio 

Roma“ 

2006-10-21 Mazuto – 0,403 m³, naftos emulsijos – 15 m³ 

AB „VLG“ 

dokas Nr. 8 

,,Kaduna“ 2007-05-07 Mazuto – 0,223 m³, naftos emulsijos – 18 m³ 

Krantinė Nr. 

118 

,,Heron“ 2008-01-21 Dyzelino emulsijos – 33 m³ 
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Krantinė Nr. 

130 

,,Queen of 

scandinavia

“ 

2009-06-23 Naftos produktų – 10,2 m³ 

 

Galimo pavojaus tikimybės vertinimas. 4 balai (galimo pavojaus tikimybės lygis – didelė 

tikimybė). Paskutinis taršos incidentas jūroje įvyko prieš ketverius metus. Įvertinant šį faktą ir 

atsižvelgiant į tai, kad jūra intensyviai naudojama, galima teigti, kad kitas incidentas gali įvykti per 

ateinančius 10 metų. 

Poveikis gyventojų gyvybei ir sveikatai. 1 balas (poveikio lygis nereikšmingas). Žmonių 

koncentracija laivuose ir tankeriuose yra minimali. Tikėtina, kad esant ekstremaliajai situacijai 

nukentėjusių asmenų skaičius neviršys nereikšmingo incidento ribų. 

Poveikis turtui ir aplinkai. 1 balas (poveikio lygis nereikšmingas). Numatomos išlaidos 

nedidelės apimties taršai šalinti tik atviroje jūroje. Vienas naftos surinkimo laivo reisas kainuoja 100 

tūkst. Lt. Pažymėtina, kad skaičiuotos tik Lietuvos kariuomenės patiriamos išlaidos (lėšos laivo 

eksploatavimui, užteršto nafta vandens pridavimas, įrangos plovimas, atlyginimai darbuotojams). 

Taršai pasiekus pakrantę išlaidos padariniams likviduoti išaugtų kelis kartus. 

 Socialinis poveikis. 1 balas (poveikio lygis nereikšmingas). Šio įvertinimo balas galėtų 

padidėti, jei jūros teršimas būtų piktybinis, rezonansinis. 

Antrinių pavojų ir jų padarinių vertinimas aplinkos apsaugos sektoriuje, taršai pasiekus 

pakrantę (pakrantės tarša naftos produktais) 

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS UŽREGISTRUOTI INCIDENTAI BALTIJOS 

JŪROJE IR ŠALIES PAKRANTĖJE 2000–2011 METAIS 

Metai Baltijos jūroje Šalies pakrantėje 

 tarša naftos produktais kiti* tarša naftos 

produktais 
kKiti* 

2000 - 1 9 - 

2001 3 1 5 - 

2002 2 - 2 1 

2003 - - 1 - 

2004 5 - 1 1 

2005 2 1 - 1 

2006 1 1 - 2 

2007 - - - - 

2008 2 1 3 1 

2009 - 1 - - 

2010 2 1 - - 

2011 - 1 1 3 

Iš viso 17 8 22 9 

 

Jūroje* – pastebėtos dėmės, tačiau išaiškėjo, kad tai dumblių sankaupos, laivų užplaukimas 

ant seklumos ir kiti incidentai, kurių metų taršos nefiksuota. 

Pakrantėje* – išmesti į krantą leisgyviai ar negyvi gyvūnai, parafino gabalėliai, nežinomi 

daiktai, dumblių sankaupos. 

 

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS UŽREGISTRUOTI INCIDENTAI KLAIPĖDOS 

UOSTO AKVATORIJOJE IR KURŠIŲ MARIOSE 2000-2011 METAIS 

Metai Uosto akvatorijoje Kuršių mariose 

 tarša naftos produktais kiti* tarša naftos produktais kiti* 

2000 6 1 - - 

2001 1 2 2 1 
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2002 2 1 1 - 

2003 1 - - 1 

2004 - - 2 - 

2005 3 2 - - 

2006 1 1 - 1 

2007 1 2 - - 

2008 2 2 1 1 

2009 3 - - - 

2010 2 - - - 

2011 - 3 - - 

Iš viso 22 14 6 4 

Uoste* – gaisrai laivuose ir krantinėse, laivų nuskendimas, tarša krantinėse. 

Mariose* – gaisrai marių pakrantėje, žuvų kritimas ir nemalonus kvapas dėl masinio 

dumblių dauginimosi. 

Būtingės naftos terminale 2001 m. lapkričio 22 dieną 23 val. 6 min. tanklaivis “Catherine 

Knutsen“ buvo prišvartuotas prie Būtingės naftos terminalo plūduro. Į laivą, kurio talpa 147 720 tonų, 

buvo planuojama pakrauti 114 000 tonų naftos. Krova pradėta 23 dieną 0 val. 0 min. Krova sustabdyta 

1 val. 45 min. gavus laive budėjusio jūrininko pranešimą apie pastebėtas naftos dėmes jūros paviršiuje 

prie plūduro. Buvo pranešta Jūrų paieškos ir gelbėjimo koordinaciniam centrui apie įvykusią avariją. 

6 val. 15 min. į avarijos vietą atvyko gelbėjimo laivas ,,Šakiai“, kuris pradėjo naftos teršalų surinkimo 

operaciją. Naftos surinkimo darbai truko dvi paras. Avarijos likvidavimo metu buvo surinkta 76 m3 

naftos ir vandens emulsijos, grynos naftos – 12 m3. Avarijos padarinių likvidavimo operacijos metu, 

siekiant suskaidyti naftos plėvelę, kurios neįmanoma surinkti, panaudota 606 litrai naftą skaidančio 

preparato. Avarija terminale įvyko trūkus povandeninei žarnai. 

Tyrimo metu nustatyta, kad į jūrą išsiliejo 59,14 t naftos, aplinkai buvo padaryta 2,6 mln. Lt 

žala. 

2008 metų sausio 31 dieną 3 val. 40 min. Būtingės terminale iškraunant tanklaivį 

,,Antarktika“, plaukiantį su Kaimanų Salų vėliava, kuris atgabeno 100 tūkst. tonų naftos, įvyko 

avarija. Praėjus maždaug valandai nuo krovos pradžios, buvo pažeista tarpinė tarp krovimo žarnų ir 

laivo manifoldų (įrenginys tanklaivyje, prie kurio pajungiamos pakrovimo ir iškrovimo žarnos) ir ant 

laivo denio išsiliejo nafta, nuo jo teršalai pateko į jūrą. Terminalo priežiūros darbus atliekantis laivas 

,,Smith Sulavesi“ kartu su vilkiku pastatė bonines užtvaras, bet dėl didelio bangavimo naftos teršalų 

surinkimo pradėti negalėjo. 

Aplinkos ministerija informavo Latvijos atsakingas institucijas dėl galimo teršalų išmetimo į 

Latvijos pajūrį, taip pat apie įvykusią avariją buvo informuoti ir Rusijos Federacijos Kaliningrado 

srities aplinkos apsaugos specialistai. Saugios laivybos administracija nustatyta tvarka informavo 

atitinkamas Latvijos, Švedijos ir Europos Sąjungos institucijas. 

Parengta naftos teršalų sklidimo prognozė ir atlikta žvalgyba iš oro parodė, kad po įvykusios 

avarijos jūroje tarp terminalo plūduro ir kranto pasklidusi maždaug 5000 x 200 m neištisinė, 

nevienodos spalvos naftos produktų dėmė. Nustatyta, kad teršalų dėmė juda kranto link maždaug 

Šventosios kryptimi. Apie galimą teršalų išmetimą į pakrantę informuotos Klaipėdos apskrities ir 

Palangos miesto savivaldybės administracijos, kurios kartu su AB ,,Mažeikių nafta“ Būtingės naftos 

terminalo gelbėjimo tarnybomis pradėjo rengtis galimam teršalų išmetimui į pakrantę. 

Aplinkos ministerijos Jūrinių tyrimų centras sausio 31 d. 11 val. 43 min. atliko patikslintą 

naftos teršalų sklidimo prognozę ir pateikė ją atsakingoms tarnyboms. Joje numatyta, kad teršalai 

pakrantę pasieks apie 14–15 val. Vadovaujantis prognoze buvo pasirengta teršalų surinkimui 

Šventosios pakrantėje, teršalai pakrantę pasiekė apie 14 val. 35 min. ir buvo pradėti rinkti, jie buvo 

renkami iki 20 val. AB ,,Mažeikių nafta“ Būtingės naftos terminalo gelbėjimo tarnybos budėjo 

pajūryje ir rinko teršalų likučius ir vasario 1–3 dienomis. Vasario 1 dieną nedidelė dalis teršalų buvo 

išmesta ir į Latvijos pajūrį. 
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Avarijos metu aplinkai buvo padaryta 253 tūkst. Lt žala. 

Galimo pavojaus tikimybės vertinimas. Teršimo incidento jūroje metu taršai pasiekti 

pakrantę tikimybė yra vidutinė. Vertinama 3 balais. 

Poveikis gyventojų gyvybei ir sveikatai. Nereikšmingas. Vertinama 1 balu. 

Poveikis turtui ir aplinkai. Ribotas. Vertinama 2 balais. 

Socialinis poveikis. Nereikšmingas.  Vertinamas 1 balu. 
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BENDROSIOS MATRICOS 

 raudona – labai didelė rizika 

    oranžinė  – didelė  rizika 

 geltona – vidutinė rizika 

 žalia – priimtina rizika 

 

Poveikio gyventojų gyvybei ir sveikatai  (P 1) įvertinimas 

5      

4      

3      

2      

1   1, 3 2  

 1 2 3 4 5 

       Tikimybė (balais)→ 

 

Poveikio turtui ir aplinkai (P2) įvertinimas 

5      

4      

3      

2   3   

1   1 2  

 1 2 3 4 5 

       Tikimybė (balais)→ 
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Politinio ir (ar) socialinio poveikio (P3) įvertinimas 

5      

4      

3      

2      

1   1, 3 2  

 1 2 3 4 5 

       Tikimybė (balais)→ 

 

1 – laivų avarijos poveikio vertinimas 

2 – teršimo incidentų jūroje vertinimas 

3 – poveikis aplinkos sektoriuje, taršai pasiekus pakrantę (pakrantės tarša). 

GALIMAS POVEIKIS KAIMYNINĖMS ŠALIMS 

Didžiausi galimi neigiami padariniai kaimyninei šaliai – Latvijai, nes Lietuvos atsakomybės 

zonoje vyrauja pietvakarių ir vakarų krypčių vėjai ir šiaurinės krypties jūros srovės.  

 

4. KENKSMINGŲJŲ ORGANIZMŲ ŽIDINIAI 

TRUMPAS PAVOJAUS APRAŠYMAS 

Intensyvėjant tarptautinei prekybai augalais, augaliniais produktais ir kitais objektais, 

kenksmingųjų organizmų patekimas į šalį ir plitimas joje yra realus, todėl būtina nuolatinė kontrolė. 

Nustačius kenksminguosius organizmus šalyje pasikeičia eksporto reikalavimai, todėl patiriama ne 

tik tiesioginė žala naikinant kenksmingųjų organizmų židinius, bet ir žala visam šalies ūkui.  

Kenksmingieji organizmai tarptautiniu mastu plinta prekiaujant augalais, augaliniais 

produktais ir kitais objektais, kuriems būtina fitosanitarinė kontrolė. Kenksmingųjų organizmų 

židiniai, užfiksuoti 1999 m. Kinijoje, iki 2008 metų išplito visoje Portugalijoje. Medinė pakavimo 

medžiaga naudojama apie 90 proc. tarptautinėje prekyboje gabenamų krovinių. 

SCENARIJUS  

Importavus iš trečiųjų šalių ar įvežus iš šalies, kurioje užfiksuoti kenksmingųjų organizmų 

židiniai, Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. užkrėstą spygliuočių medieną, 

žievę ar iš spygliuočių medienos pagamintą medinę pakavimo medžiagą, Lietuvoje natūralioje 

aplinkoje išplito kenksmingasis organizmas. Buvo užkrėsta apie 50 proc.  Lietuvos spygliuočių 

miškų.  

Vadovaujantis Europos Komisijos nustatytomis privalomosiomis fitosanitarinėmis 

priemonėmis, buvo atlikti plyni kirtimai, neatsižvelgiant į tai, kokiai miškų paskirčiai ir kokiai 

nuosavybei spygliuočių masyvai ar pavieniai medžiai priklauso. Iškirsta mediena buvo sunaikinta 

deginant arba apdorota, o jos gabenimas šalies viduje kontroliuojamas. Patirta tiesioginių ir 

netiesioginių nuostolių.  

Spygliuočių mediena ir spygliuočių medienos gaminiai gali būti gabenami Europos 

Sąjungos teritorijoje tik atlikus fitosanitarinį terminį apdorojimą. Bet kokių krovinių eksportas 

galimas tik naudojant medinę pakavimo medžiagą, kuri atitinka Tarptautinio fitosanitarinių 

priemonių standarto Nr. 15 „Nurodymai medinei pakavimo medžiagai tarptautinėje prekyboje“ 

reikalavimus. Krovinių eksportui iš Lietuvos taikomi papildomi reikalavimai.  

Dėl reikalavimo sodinti kitas medžių rūšis nei spygliuočiai pakito miškų rūšinė sudėtis.  

Dėl taikomų priemonių kenksmingojo organizmo židiniams naikinti kilo visuomenės 

nepasitenkinimas ir žalos atlyginimo poreikis.  
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ANALIZĖ  

Vertinant tiesioginę žalą galima pasakyti, kad dėl kenksmingųjų organizmų židinių 

naikinimo buvo atlikti skaičiavimai pagal 2012 m. rugsėjo 26 d. Europos Komisijos įgyvendinimo 

sprendime „Dėl neatidėliotinų priemonių, skirtų užkirsti kelią Bursaphelenchus xylophilus (Steiner 

et Buhrer) Nickle et al. plitimui“ nustatytus reikalavimus. Skaičiuojant patiriamus nuostolius 

naudotas vidutinis spygliuočių medienos tūris, tenkantis vienam hektarui, vidutinės medžių kirtimo, 

medienos ištraukimo bei apdorojimo kainos. Į skaičiavimą neįtrauktos valstybinių institucijų, kurios 

būtų įtrauktos į priemonių taikymą, patiriamos išlaidos. Patiriami nuostoliai priklausys nuo to, kaip 

greitai bus nustatytas pirmasis užkrėstas medis. Daugėjant užkrėstų medžių, didės ir plynai kertamo 

ploto spindulys. 

Minėtame Europos Komisijos sprendime numatyta, kad tiek šalies viduje parduodama, tiek 

eksportuojama mediena ar jos gaminiai turi būti termiškai apdoroti. Taikant kenksmingojo organizmo 

kontrolės priemones būtų patiriama netiesioginė žala medienos eksportui ir jos prekybai šalies viduje. 

2012 m. lapkričio 13 d. Kauno rajono Babtų seniūnijoje 8 ha plote nustatytas kenksmingųjų 

organizmų židinys (vaismedžių bakterinė degligė, kurią sukelia kenksmingasis organizmas – 

bakterija Erwinia amylovora (Burrill)). Dėl to aplinkai (žemės ūkiui ir kitiems laukiniams augalams) 

buvo padarytas neigiamas poveikis.  Fitopatologai bakterinę degligę traktuoja kaip unikalią, labai 

pavojingą ir skiria jai antrąją vietą pavojingiausių augalų ligų sąraše. Liga pavojinga dėl to, kad nėra 

jokių cheminių kovos priemonių prieš ją, o esant palankiam oro ir drėgmės santykiui, liga per 

vienerius metus gali užkrėsti didelius plotus.  

Atsižvelgdami į Lietuvoje įvykusį įvykį, taip pat į kitose Europos Sąjungos valstybėse 

nustatomus kenksmingųjų organizmų židinius, galimo pavojaus tikimybę vertiname kaip labai didelę. 

Galimo pavojaus tikimybės vertinimas. Atsižvelgdami į kitose Europos Sąjungos 

valstybėse nustatomus kenksmingųjų organizmų židinius, galimo pavojaus tikimybę vertiname kaip 

labai didelę (5 balai). 

Poveikis gyventojų gyvybei ir sveikatai. 1 balas (nereikšmingas), nes iš esmės tiesioginės 

įtakos neturės. 

Poveikis turtui ir aplinkai. Atsižvelgiant į tai, kad tiesioginiai ir netiesioginiai nuostoliai dėl 

kenksmingojo organizmo kontrolės sudarytų nuo 0,9 iki 1,75 proc. BVP, poveikio turtui lygį 

vertiname kaip didelį (3 balai) 

 Socialinis poveikis. Dėl taikomų nustatytų priemonių (medžių kirtimo, medienos naikinimo 

ir kt.) kasdienės gyvenimo sąlygos ir veiklos srities (sektoriaus) veikla būtų sutrikdoma ilgesniam nei 

30 parų laikotarpiui, todėl socialinį poveikį (P3) vertiname kaip katastrofinį (5 balai).  

BENDROSIOS MATRICOS 

 raudona – labai didelė rizika 

    oranžinė  – didelė  rizika 

 geltona – vidutinė rizika 

 žalia – priimtina rizika 
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Poveikio gyventojų gyvybei ir sveikatai  (P 1) įvertinimas 

5      

4      

3      

2      

1     X 

 1 2 3 4 5 

       Tikimybė (balais)→ 

Poveikio turtui ir aplinkai (P2) įvertinimas 

5      

4      

3     X 

2      

1      

 1 2 3 4 5 

 Tikimybė (balais)→ 

Politinio ir (ar) socialinio poveikio (P3) įvertinimas 

5      

4     X 

3      

2      

1      

 1 2 3 4 5 

       Tikimybė (balais)→ 

 

X – kenksmingųjų organizmų židinių poveikis.  

GALIMAS POVEIKIS KAIMYNINĖMS ŠALIMS 

Padidėtų rizika, kad kenksmingieji organizmai gali patekti ir į kaimynines šalis, todėl jos 

sugriežtintų importo reikalavimus kroviniams iš Lietuvos, suintensyvintų gretimų miškingų teritorijų 

stebėseną.  
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5. POTVYNIS 

TRUMPAS PAVOJAUS APRAŠYMAS 

Remiantis atliktu preliminariu potvynių rizikos vertinimu, nustatyta, kad potvyniai kelia 

riziką daugiau nei 5 proc. (351 tūkst. ha) Lietuvos Respublikos teritorijos. Didžiausią grėsmę jie kelia 

pajūrio savivaldybėms (Klaipėdos m., Palangos m., Klaipėdos r., Pagėgių, Šilutės r. ir Jurbarko r. 

savivaldybėms). Nurodytose savivaldybėse potencialiai gali būti užlieta daugiau nei 795 km² 

teritorijos. Papildomai nurodytuose regionuose situaciją galėtų apsunkinti ir aukštas vandens lygis 

Baltijos jūroje bei Kuršių mariose dėl vėjo sanpūtų ar kitų faktorių ir (ar) stora ledo danga Kuršių 

mariose. Lietuvai labai būdingos ledo sangrūdos, kurios taip pat daro įtaką labai aukštiems vandens 

lygiams upėse. 

SCENARIJUS  

Nemuno baseine žema oro temperatūra įsivyravo dar prieš susiformuojant storesniems 

sniego dangos sluoksniams, gruntas smarkokai įšalo gruodžio antrojoje pusėje, vėliau įšalo sluoksnis 

intensyviai gilėjo ir sausio mėnesį. Visą žiemą gana gausiai snigo, rimtesnių atlydžių nebuvo, todėl 

kovo pradžioje buvo susiformavusi didesnė nei 30 cm storio sniego danga.  

Staiga prasidėjus nuolatiniam oro temperatūros kilimui kovo pabaigoje, sniegas ištirpo itin 

greitai. Tačiau susidarė ledo sangrūdos. Bendras kritulių kiekis tuo metu buvo lygus bendrajam 

vidutiniam kritulių, iškrentančių per du mėnesius, kiekiui. Potvynis pasiekė katastrofinio reiškinio 

kriterijus. Staigus atšilimas pavasarį  ir smarkus lietus nulėmė staigų vandens lygio pakilimą ir kitose 

Lietuvos upėse.  

Gyventojai dėl užlietų kelių liko atkirsti nuo miestų, negalima suteikti jiems medicininės 

pagalbos, jie negali privažiuoti prie maisto parduotuvių. Nutrūko elektros energijos tiekimas užlietose 

teritorijose. Kitose vietovėse buvo užlieti gyventojų gyvenamieji namai.  

ANALIZĖ 

Praeityje įvykusių didelių potvynių apibūdinimas Nemuno, Lielupės, Ventos ir Dauguvos 

upių baseinų rajonuose atliktas pagal prieinamus stebėjimų duomenis ir ankstesnius literatūros 

šaltinius, kuriuose buvo analizuota su potvyniais susijusi informacija.  

Atsižvelgiant į potvynių metu padarytą žalą, darytina išvada, kad ji dažnai būna didelė, nes 

nepaisant sąlyginai nedidelio debito, pažeidžiami strategiškai svarbūs objektai, o Nemuno žemupyje 

ir deltoje – užliejami ir dideli aplinkinių teritorijų plotai.  

Išanalizavus prieinamus duomenis Nemuno, Lielupės, Ventos ir Dauguvos upių baseinų 

rajonuose, nustatyta:  

1. 11 katastrofinio vandens lygio atvejų;  

2. 1 katastrofinio potvynio atvejis; 

3. 240 stichinio vandens lygio atvejų; 

4. 25 stichinių potvynių atvejai;  

5. 2 hidrotechnikos statinių avarijų atvejai.  

Ekstremalūs potvyniai dažniausiai vykdavo Nemuno žemupio ir deltos rajonuose. Čia 

nustatyta daugiau nei 90 proc. stichinių ir katastrofinių hidrologinių reiškinių atvejų. Hidrologiniai 

duomenys rodo, kad nuo 1811 m. pavojingi potvyniai Nemuno deltoje kilo 1829 m., 1837 m., 1845 

m., 1885 m., 1888 m., 1889 m., 1922 m., 1925 m., 1931 m., 1951 m., 1958 m., 1970 m., 1979 m., 

1994 m. ir 2010 m. Vertinant pagal dabar galiojančius kriterijus, ruože nuo Panemunės ir žemiau 

stichinio vandens lygio riba pasiekiama beveik kasmet. Potvyniai šiuose rajonuose dažniausiai 

susidaro dėl sniego tirpsmo metu susiformavusio Nemuno upės debito, o pakrantės teritorijų 

užliejami plotai neretai padidėja susidarius ledo sangrūdoms. Šie potvyniai itin dažnai pasiekia 

stichinę ribą. 

Dažni potvyniai ir Nemuno upės vidurupyje, kur vingiuotame ruože ir ties didesnių intakų 

žiotimis susidaro ledo kamščiai. Iki Kauno hidroelektrinės (toliau – Kauno HE) pastatymo Nemuno 
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potvynių metu itin dažnai buvo užliejamas Kaunas. Ypač aukštų potvynių čia būta 1715 m.,  

1811 m., 1829 m., 1855 m., 1906 m., 1926 m., 1931 m., 1936 m., 1940 m., 1946 m., 1947 m.,  

1951 m. ir 1958 m. Didžiausi potvyniai buvo 1829 m. ir 1946 m. Vanduo buvo užliejęs didelę miesto 

dalį.  

Pastačius Kauno HE, ledo sangrūdų Nemuno upėje ties Kaunu nebesusidaro (išliko 

galimybė joms susidaryti daug žemiau) ir tokio masto potvynių nebestebima. Po 1960 m. didesni 

potvyniai, kai buvo užlieta dalis Kauno miesto gatvių ir pastatų, įvyko vos du kartus: 1979 m. ir 2010 

m. pavasariais, tačiau ekstremaliųjų reiškinių kriterijus viršijo tik 1946 m. potvynio vandens lygis.  

Iki 1976 m., kol nebuvo įrengta Vileikos–Minsko vandens sistema, didelių potvynių 

dažnokai būdavo ir Neries upėje ties Vilniumi. Aukščiausi vandens lygiai čia pasiekti 1931 m., 1951 

m., 1956 m. ir 1958 m. pavasario potvynių metu. Susidarius ledų sangrūdoms žiotyse, kartais stebimi 

ir itin aukšti potvyniai Neries žemupyje, ties Jonava. Aukščiausi vandens lygiai čia buvo pasiekti 

1946 m. pavasarį. 

Vakarinėje Lietuvos Respublikos teritorijos dalyje stichines ir katastrofines reikšmes 

potvyniai pasiekia vidutinio dydžio upėse, įtekančiose į Nemuno deltą ir deltos atšakose (Šyšoje, 

Leitėje, Gėgėje), tačiau jose vandens lygis pakyla ne dėl didelio šių upių debito, o dėl Nemuno 

patvankos. Pakilus vandens lygiui Nemuno žemupyje, užliejami gana ilgi smulkesnių ir vidutinių 

intakų ruožai. Dažni potvyniai ir Akmenoje–Danėje bei Minijoje. Stichinio potvynio riba Minijoje 

buvo beveik pasiekta ir 1994 m. pavasarį.  

Pabrėžtina, kad dažnai sunku objektyviai įvertinti potvynių ekstremalumą. Pirmiausia tai 

pasakytina apie potvynius, susidariusius dėl ledo sangrūdų: stichinio potvynio ir katastrofinio 

potvynio kriterijai tokių potvynių metu dažniausiai neviršijami, nes upėmis teka vidutiniai ar kiek 

didesni už vidutinius, tačiau pernelyg neišsiskiriantys, pavasario potvyniui būdingi debitai. Tipiškas 

tokių įvykių pavyzdys – 2010 m. pavasario potvynis. 

Baltijos jūroje pagal turimus duomenis buvo nustatyti 4 ekstremalaus potvynio atvejai, 

Kuršių mariose – 2 atvejai ties Vente.  

Lietuvos Respublikos teritorijoje vykusius ekstremalius potvynius pagal kilmę galima 

skirstyti į kylančius dėl: 

1. staigaus sniego tirpsmo; 

2. intensyvių liūčių; 

3. ledo kamščių; 

4. netvarkingo užtvankų eksploatavimo; 

5. užtvankų avarijų. 

Dažniausiai Lietuvos Respublikoje stebėti potvyniai, susiję su staigiu sniego tirpsmu 

pavasarį, taip pat tam įtakos turėjo ledo kamščiai. Tačiau juos derėtų laikyti antrine priežastimi, nes 

itin aukšti lygiai susiformuodavo tik tekant labai dideliems debitams.  

Dėl klimato kaitos ir su tuo susijusių upių nuotėkio režimo pakitimų pastarojo dešimtmečio 

duomenys laikytini aktualiausiais ir geriausiai atspindinčiais dabartinę situaciją, todėl detaliau 

išnagrinėtos būtent šio laikotarpio potvynių datos. 

2000–2009 m. dažniausiai stichines reikšmes Nemune ties Rusne vandens lygis pasiekdavo 

žiemos pabaigoje ir pavasarį. Anksčiausiai tokie atvejai nustatyti sausio 8 d. (2005 m.), o vėliausiai 

– liepos 15 d. (2007 m.). Tačiau visos liepos mėn. stebėtos stichinės vandens lygio reikšmės nulemtos 

to paties reiškinio – 2007 m. vasaros potvynio, tad galima teigti, kad absoliuti dauguma Nemune 

nustatomų stichinių vandens lygių yra dėl pavasario potvynių. Paskutinio dešimtmečio duomenys 

leidžia išskirti dvi pavasario potvynių, lemiančių stichinius vandens lygius Nemuno deltoje, 

kategorijas:  

1. ankstyvi potvyniai; 

2. tradiciniu laiku kylantys potvyniai. 

Ankstesnių tyrimų rezultatai rodo, kad pavasario potvynis Nemune dažniausiai prasideda 

maždaug kovo mėn. viduryje ir tęsiasi apie 1,5–2 mėnesius. Šiuos potvynius galima apibūdinti kaip 

vykstančius tradiciniu laiku, su jais neabejotinai sietinas ir stichinio vandens lygio atvejų 
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padažnėjimas nuo kovo mėn. pradžios iki balandžio mėn. vidurio. Žiemos pabaigoje vykstantys 

potvyniai anksčiau dažnai būdavo traktuojami kaip žiemos polaidžiai, mat, jų metu ištirpdavo tik dalis 

sniego, o po jų spėdavo susidaryti nauja stora sniego danga, kurios tirpsmas pavasarį vėl sukeldavo 

potvynį. 

XXI amžiuje ankstyvų potvynių atvejų labai padažnėjo, be to, dažniausiai tokių potvynių 

metu ištirpsta visos sniego atsargos ir naujas potvynis pavasarį nebeįvyksta. Su šiais potvyniais susiję 

visi stichiniai vandens lygiai Nemuno deltoje nuo sausio pradžios iki vasario pabaigos.  

Nuo 2000 m. vis dažniau susiduriama su ankstyva pradžia pasižyminčiais ir itin ilgai 

trunkančiais potvyniais. Dažniausiai tai potvyniai su keliais maksimumais, kurių pirmasis 

maksimumas (žiemos pabaigoje) savo aukščiu pranoksta visus vėliau susiformuojančius.  

Remiantis preliminaraus potvynių rizikos vertinimo ataskaitos duomenimis, kasmet 

potvyniai padaro nemažą materialinę žalą, pavyzdžiui: 

2004 metais – potvynių žala siekė 942 tūkst. Lt 

2005 metais – 4353 tūkst. Lt 

2006 metais – 1455tūkst. Lt 

2007 metais – 2864 tūkst. Lt 

2008 metais – 3940 tūkst. Lt 

2009 metais – 567 tūkst. Lt 

2010 metais – 11999 tūkst. Lt 

Antrinių pavojų ir jų padarinių vertinimas elektros sektoriuje (elektros energijos tiekimo 

nutraukimas) 

Pagal AB LESTO pateiktus duomenis (jie yra apytiksliai), pastarųjų 10 metų laikotarpiu 

(2003–2012 metai) kasmetiniai potvyniai Šilutės rajono savivaldybės Rusnės, Šilutės ir Juknaičių 

seniūnijose ir retesni potvyniai kitose šio rajono savivaldybės seniūnijose bei Klaipėdos rajono ir 

Pagėgių savivaldybėse didelių problemų nesukeldavo, nors ir padarydavo nuostolių šiai įmonei, o 

vartotojams sutrikdavo elektros energijos tiekimas. 

Potvynių metu slenkantys ledai nulauždavo oro linijų (OL) atramas, iškraipydavo orines 

elektros perdavimo linijas, nutraukydavo laidus, o užlietos vandeniu OL atramos būdavo 

išplaunamos, išgriaunamos arba susmigdavo giliau į gruntą. Norint atkuti elektros energijos tiekimą, 

tekdavo tvarkyti nulaužtas ir paplautas OL atramas ir ištiesinti oro linijas. Siekiant išvengti elektros 

energijos tiekimo sutrikimų ir dar didesnių nuostolių, dalis OL yra rekonstruotos į kabelines linijas 

(KL), kitos – į oro kabelines linijas (OKL), daliai OL atramų sumontuoti ledlaužiai ir (arba) rygeliai.  

Informacija apie AB LESTO nuostolius: 

2003-02-04 Šilutės rajono savivaldybės Saugų, Rusnės, Šilutės ir Juknaičių seniūnijose 

potvynis pakenkė 10/0,4 kV elektros tinklui. AB LESTO patyrė 59,2 tūkst. Lt nuostolių be PVM. 

2003-03-04 Klaipėdos rajono savivaldybės Priekulės seniūnijoje potvynis pakenkė  

10/0,4 kV elektros tinklui. Slenkantys ledai nulaužė OL atramas, o apsemtose teritorijose išvirto 

paplautos OL atramos. AB LESTO patyrė 20 tūkst. Lt nuostolių be PVM.  

2004-02-04 potvynis Šilutės rajono savivaldybės Rusnės, Šilutės ir Juknaičių seniūnijose 

pakenkė 10/0,4 kV elektros tinklui, AB LESTO padarydamas 46,4 tūkst. Lt nuostolių be PVM.  

2005-02-04 Šilutės rajono savivaldybės Kintų, Rusnės ir Juknaičių ir Šilutės seniūnijose 

potvynis pakenkė 10/0,4 kV elektros tinklui. AB LESTO patyrė 56,1 tūkst. Lt nuostolių be PVM. 

2005-04-05 Pagėgių savivaldybės Vilkiškių seniūnijoje potvynio metu slenkantys ledai 

nulaužė OL atramas, pakenkdami 10/0,4 kV elektros tinklui. AB LESTO patyrė 40,55 tūkst. Lt 

nuostolių be PVM.  

2006-02-04 Šilutės rajono savivaldybės Juknaičių, Šilutės ir Rusnės seniūnijose potvynis 

pakenkė 10/0,4 kV elektros tinklui. AB LESTO patyrė 47,9 tūkst. Lt nuostolių be PVM. 

2007-02-04 Šilutės rajono savivaldybės Kintų, Saugų, Rusnės, Šilutės ir Juknaičių seniūnijose 

potvynis pakenkė 10/0,4 kV elektros tinklui. AB LESTO patyrė 75,55 tūkst. Lt nuostolių be PVM.  

2008-02-04 Šilutės rajono savivaldybės Rusnės, Šilutės ir Juknaičių seniūnijose potvynis 

pakenkė 10/0,4 kV elektros tinklui. AB LESTO patyrė 42,5 tūkst. Lt nuostolių be PVM. 
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2008-04-05 Pagėgių savivaldybės Vilkiškių seniūnijoje slenkantys ledai nulaužė oro linijų 

atramas. Potvynis pakenkė 10/0,4 kV elektros tinklui. AB LESTO patyrė 42,53 tūkst. Lt nuostolių be 

PVM. 

2009-02-04 Šilutės rajono savivaldybės Rusnės, Šilutės ir Juknaičių seniūnijose potvynis 

pakenkė 10/0,4 kV elektros tinklui. AB LESTO patyrė 42,65 tūkst. Lt nuostolių be PVM. 

2010-02-04 Šilutės rajono savivaldybės Rusnės, Šilutės ir Juknaičių seniūnijose potvynis 

pakenkė 10/0,4 kV elektros tinklui. AB LESTO patyrė 40,2 tūkst. Lt nuostolių be PVM. 

2011-02-04 Šilutės rajono savivaldybės Rusnės, Šilutės ir Juknaičių seniūnijose potvynis 

pakenkė 10/0,4 kV elektros tinklui. AB LESTO patyrė 41, 2 tūkst. Lt nuostolių be PVM. 

2012-02-04 Šilutės rajono savivaldybės Kintų, Saugų, Rusnės, Šilutės ir Juknaičių seniūnijose 

potvynis pakenkė 10/0,4 kV elektros tinklui. AB LESTO patyrė 63,3 tūkst. Lt nuostolių be PVM. 

Galimo pavojaus nutrūkti elektros energijos tiekimui potvynio metu tikimybės įvertinimas. 

Vertinama 4 balais (didelė tikimybė).  

Poveikis gyventojų gyvybei ir sveikatai. Neturima duomenų, kad dėl potvynių metu nutraukto 

elektros energijos tiekimo būtų kilęs pavojus gyventojų gyvybei ar sveikatai. Gyventojai buvo 

evakuojami dėl to, kad vanduo užliejo gyvenamąsias teritorijas, bet ne dėl elektros tiekimo sutrikimų. 

Pastaraisiais metais, rekonstruojant elektros tinklą, poveikis dėl elektros tiekimo sutrikimų mažėja ir 

ateityje turėtų dar sumažėti. Poveikis vertintinas kaip nereikšmingas (1 balas). 

Poveikis turtui ir aplinkai. Šalies mastu elektros skirstomųjų tinklų operatoriaus AB LESTO 

patirti nuostoliai potvynių metu dėl nukentėjusios elektros tiekimo infrastruktūros ir nepatiektos 

elektros energijos vartotojams 2013–2012 metais šalies mastu vertinami kaip nereikšmingi, nes 

nesiekia 0,35 proc. BVP (1 balas).  

Socialinis poveikis. Elektros energijos tiekimas sutriko tik 1 savivaldybės teritorijoje. 

Vertinama kaip nereikšmingas (1 balas).  

Antrinių pavojų ir jų padarinių vertinimas geležinkelių ir kelių transporto 

sektoriuje (susisiekimo keliais sutrikdymas) 
Galimo pavojaus tikimybės vertinimas. Tikimybė, kad potvynio Nemuno žemupyje metu 

bus užlieti tam tikri kelių ar geležinkelio ruožai – 4 balai (didelė tikimybė). 

Poveikis gyventojų gyvybei ir sveikatai. Per užlietą kelio ruožą perkeliant gyventojus ir 

automobilius atsižvelgiama į susidariusias sąlygas. Kai užliejamo kelio ruožo vandens gylis yra 

daugiau kaip 80 cm arba atsiranda kitų pavojingų reiškinių (ledonešis, stipri srovė ir pan.), perkėlimas 

nutraukiamas.   

Užliejus geležinkelio kai kuriuos ruožus pavojaus gyventojams ar geležinkelio 

darbuotojams nėra. Poveikio vertinimas – 1 balas (nereikšmingas). 

Poveikis turtui ir aplinkai. Potvynio metu skiriamos lėšos gyventojams ir  automobiliams 

per užlietą kelio Šilutė–Rusnė ruožą perkelti, po potvynio apie 700 tūkst. Lt skiriama keliams atkurti 

(ši suma kasmet gali skirtis). Poveikio vertinimas – 4 balai (labai didelis).  

Geležinkeliui atstatyti praktiškai lėšų poreikis nedidelis ir vertinamas kaip nereikšmingas (1 

balas). 

Socialinis poveikis. Eismas užlietais kelių ruožais yra draudžiamas ir nukreipiamas 

aplinkiniais keliais. Užliejamu kelio Šilutė–Rusnė ruožu (6–7 km) gyventojai (keleiviai) ir jų 

lengvosios transporto priemonės (apie 500–600 automobilių per dieną) pradedamos kelti, kai vandens 

gylis – daugiau kaip 20 cm. Transporto priemonių perkėlimas nutraukiamas, kai užliejamo kelio 

ruožo vandens gylis yra daugiau kaip 80 cm arba atsiranda kitų pavojingų reiškinių (ledonešis, stipri 

srovė ir pan.). Eismas šiame kelio ruože skirtingais metais sutrinka nuo 3 dienų iki 2 mėnesių, tad 

socialinis poveikis gali būti vertinamas kaip didelis (3 balai)1. 

                                                 
1 Pagal vertinimo kriterijus balas galėtų būti ir didesnis. Toks vertinimas siūlomas atsižvelgiant į tai, kad paveikiamas 

sąlyginai nedidelis žmonių skaičius, jiems teikiamos nemokamos perkėlimo paslaugos. 
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Vandeniui pakilus iki kritinės ribos galimas traukinių eismo nutraukimas. Prieš 5 metus 

buvo užlietas vienas kelio Klaipėda–Pagėgiai ruožas, tačiau keleiviniai traukiniai tuo keliu 

nevažiuoja, jis naudojamas kaip aplinkkelis. Poveikio vertinimas – 1 balas (nereikšmingas). 

BENDROSIOS MATRICOS 

 raudona – labai didelė rizika 

    oranžinė  – didelė  rizika 

 geltona – vidutinė rizika 

 žalia – priimtina rizika 

 

Poveikio gyventojų gyvybei ir sveikatai  (P 1) įvertinimas 

5      

4      

3      

2      

1    1, 2  

 1 2 3 4 5 

Tikimybė (balais) 

Poveikio turtui ir aplinkai (P2) įvertinimas 

5      

4    2  

3      

2      

1     1  

 1 2 3 4 5 

Tikimybė (balais) 

Politinio ir (ar) socialinio poveikio (P3) įvertinimas 

5      

4      

3    2  

2      

1    1  

 1 2 3 4 5 

Tikimybė (balais) 

 
1 – elektros energijos tiekimo nutraukimas dėl potvynio 

2 – susisiekimo keliais ir geležinkeliu sutrikdymas dėl potvynio. 
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GALIMAS POVEIKIS KAIMYNINĖMS ŠALIMS 

Galimas neigiamas poveikis Rusijos Federacijos Kaliningrado sričiai. 

 

EPIDEMIJOS IR (AR) PANDEMIJOS 

TRUMPAS PAVOJAUS APRAŠYMAS 

Pandemija – tai pasaulinė epidemija, paveikianti žmonių sveikatą dideliame geografiniame 

plote. XX amžiuje pasaulyje kilo trys gripo pandemijos. 1918–1919 m. nuo ispaniškojo gripo mirė 

daugiau kaip 20 mln. žmonių; 1957–1958 m. nuo Azijos gripo žuvo 1 mln. gyventojų. Pandemijos 

pasikartoja kas 30–40 metų, kai gripo virusas pakeičia savo antigeninę struktūrą ir atsiranda A tipo 

gripo viruso potipio naujos padermės. Ilgiausias užregistruotas laikotarpis tarp pandemijų – 39 metai, 

o trečioji gripo pandemija įvyko 1968–1969 m. Honkonge. Gripas tada nusinešė apie 800 tūkst. 

gyvybių 

Galimas pandeminis gripas labiausiai paveiktų Lietuvos vietoves, į kurias sugrįžtų 

keliautojai iš šalies, kurioje užfiksuoti pandeminio gripo atvejai. Ligos išplitimo mastai 

priklausytų nuo tos vietovės gyventojų tankumo ir skaičiaus sąlyčio, pandeminio gripo viruso 

savybių. 
SCENARIJUS 

Dėl sparčiai keliose savivaldybėse plintančio visus pandeminio gripo požymius turinčio 

viruso įtariama, kad Lietuvos teritorijoje prasidėjo gripo pandemija, kuri per kelias savaites gali 

išplisti po visą šalį. Medikų vertinimu, šalyje yra susidaręs gripo pandemijos šeštojo etapo trečias 

lygis, kurio metu prognozuojamas apie 50 proc. šalies gyventojų sergamumas. Daugiau kaip trijose 

savivaldybėse paskelbta ekstremalioji situacija. 

Gripo pandemijos poveikis visuomenei yra visuotinis. Padidėjus sergančiųjų skaičiui, didėja 

sveikatos priežiūros įstaigų darbo krūvis, auga medikamentų ir medicinos pagalbos priemonių 

poreikis, dėl sergančiųjų gripu sutrinka planinės pagalbos teikimas. Darbingo amžiaus asmenys dėl 

ligos arba dėl rizikos užsikrėsti darbe, arba dėl artimųjų slaugos apytiksliai apie 3 darbo savaites. Dėl 

didelio sergančių darbuotojų skaičiaus neužtikrinamas gyvybiškai svarbių paslaugų teikimas 

gyventojams, sutrinka daugelio pramonės šakų veikla, dėl didelio mokytojų ir mokinių sergamumo 

nutrūksta arba kurį laiką sutrinka mokymo procesas. Masinių renginių apribojimas paveikia kultūros 

sektoriaus veiklą, dėl visų šalies sektorių veiklos sutrikimo komplikuojasi prioritetinių valstybės 

funkcijų ir priemonių įgyvendinimas. Prioritetais tampa visuomenės saugumas, pagrindinių 

visuomenės poreikių užtikrinimas, valstybės administracinių ir finansinių gebėjimų mobilizavimas. 

Atsižvelgiant į šias prielaidas ir į tai, kad būtų netaikomos jokios priešepideminės 

intervencijos: 

1. Sunkios gripo pandemijos metu (kai taikomas 30 proc. suminis epideminio sergamumo 

rodiklis) Lietuvoje kliniškai pasireiškiančiu pandeminu gripu susirgtų apie 1 020 000 žmonių, iš jų 

apie 25 500 mirtų. 

2. Lengvos pandemijos atveju (kai taikomas 25 proc. suminis epideminio sergamumo 

rodiklis) susirgtų apie 850 000 žmonių, iš jų apie 850 mirtų. 

ANALIZĖ 

Atsižvelgiant į Lietuvos patirtį, įgytą 2009–2010 m. įvykusios pandemijos metu, kai 

pirmieji protrūkiai užregistruoti 2009 m. balandžio mėnesį Meksikoje, o Lietuvoje pirmasis 

sergamumo padidėjimas buvo stebimas 2009 m. spalio–lapkričio mėnesiais, Lietuva turėtų apie 

pusę metų laiko pasiruošti artėjančiai pandemijai. Gyventojams būtų rekomenduota pasiskiepyti 

pandeminio gripo vakcina, vengti masinio susibūrimo vietų, savivaldybėms rekomenduotume riboti 

masinių renginių organizavimą. 
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Populiacija Susirgusiųjų 

skaičius (30 proc. 

gyventojų) 

Ambulatorinių 

konsultacijų 

skaičius (50 proc. 

susirgusiųjų) 

Hospitalizavimo 

atvejų skaičius (1 

proc. klinikinių 

gripo atvejų 

skaičiaus) 

Intensyviosios 

terapijos poreikis 

(15 proc. 

hospitalizavimo 

atvejų) 

Mirties atvejų 

skaičius (0,37 

proc. 

susirgusiųjų) 

100 000 30 000 15 000 150 225 111 

Lietuva 

(3 000 000) 

1 000 000 513 798 5 138 771 3 802 

BENDROSIOS MATRICOS 

 raudona – labai didelė rizika 

    oranžinė  – didelė  rizika 

 geltona – vidutinė rizika 

 žalia – priimtina rizika 

 

Poveikio gyventojų gyvybei ir sveikatai  (P 1) įvertinimas 

5      

4   X   

3      

2      

1      

 1 2 3 4 5 

Tikimybė (balais) 

Poveikio turtui ir aplinkai (P2) įvertinimas 

5      

4      

3      

2   X   

1      

 1 2 3 4 5 

Tikimybė (balais) 
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Politinio ir (ar) socialinio poveikio (P3) įvertinimas 

5      

4   X   

3      

2      

1      

 1 2 3 4 5 

Tikimybė (balais) 

 

GALIMAS POVEIKIS KAIMYNINĖMS ŠALIMS 

Lietuvoje, kilus pandeminiam gripui, didžiausias pavojus pandemijai išplisti grėstų šalims, 

su kuriomis ribojasi Lietuvos teritorija: Latvijai, Lenkijai, Rusijos Federacijos Kaliningrado sričiai, 

Baltarusijai. Atsiradus pirmiems įvežtiniams į ES šalis pandeminio gripo atvejams, Lietuvoje būtų 

sustiprinta epidemiologinė pandeminio gripo priežiūra ir nedelsiant būtų pradėtos įgyvendinti 

pandeminio gripo kontrolės priemonių plane numatytos priemonės. 

 

TARŠA RADIOAKTYVIOSIOMIS MEDŽIAGOMIS, PAVOJINGAS 

RADIOAKTYVUSIS RADINYS IR KITOS RADIOLOGINĖS AVARIJOS IR ĮVYKIAI 

TRUMPAS PAVOJAUS APRAŠYMAS 

Teritorijos tarša radioaktyviosiomis medžiagomis yra galima įvykus branduolinei avarijai 

šalies teritorijoje (Ignalinos atominėje elektrinėje ir kituose Lietuvos branduolinės energetikos 

objektuose) arba kitose šalyse. Šių įvykių metu yra tikimybė užteršti aplinką įvairiais radionuklidais. 

Labiausiai žinomos branduolinės avarijos, kurių metu buvo plačiai užterštos teritorijos: 1979 m. – 

Jungtinėse Amerikos Valstijose, Trijų Mylių saloje, 1986 m. – Černobylio atominėje elektrinėje, 2011 

m. – Fukušimos atominėje elektrinėje. Tikimybė, kad Lietuvos Respublikos teritorija po tokių avarijų 

bus užteršta radioaktyviosiomis medžiagomis yra vidutinė. Pavyzdžiui, po Černobylio atominės 

elektrinės katastrofos radioaktyviosiomis medžiagomis (131I ir 137Cs) buvo užteršta gana didelė 

Lietuvos Respublikos teritorijos dalis, o po Fukušimos atominės elektrinės avarijos tarša Lietuvos 

Respublikos teritorijoje nepasiekė. Teritorija gali būti užteršta radioaktyviosiomis medžiagomis ir 

įvykus radiologinei avarijai. Tai gali atsitikti pametus, palikus jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinį 

(toliau – JSŠ), pasklidus radioaktyviosioms medžiagoms dėl gaisro JSŠ aplinkoje, piktavališkai 

paskleidus lakias radioaktyviąsias medžiagas susprogdinant vadinamąją ,,nešvariąją bombą“, ir pan. 

Sunkias pasekmes turėjo aplinkai ir žmonių sveikatai 1987 m. įvykusi Brazilijos Gojanos radiologinė 

avarija.  

Lietuvos Respublikos teritorijoje randama paliktųjų jonizuojančiosios spinduliuotės 

šaltinių, dažniausiai tai dūmų jutikliai, rečiau – radioaktyviosiomis medžiagomis užteršti daiktai ar 

kiti pavojingi šaltiniai. Paprastai per metus Lietuvos Respublikos teritorijoje randamas vienas ar du 

pavojingi radioaktyvieji radiniai. 

SCENARIJUS 

Realiausiai Lietuvos Respublikos teritorijos tarša radioaktyviosiomis medžiagomis galima 

įvykus branduolinei avarijai, kai yra radionuklidų išmetimas į atmosferą ir radioaktyviosios dalelės 

keliauja kartu su atmosferos oro masėmis, sudarydamos šleifą arba kitaip – radioaktyvųjį debesį. 
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Galimi keli scenarijai: branduolinė avarija įvyksta Lietuvos Respublikos teritorijoje 

esančiame branduolinės energetikos objekte (branduolinės avarijos rizikos analizė Ignalinos 

atominėje elektrinėje atlikta 11 skyriuje ,,Branduolinė avarija“) arba už Lietuvos Respublikos 

teritorijos ribų esančiame branduolinės energetikos objekte. 

Įvykus branduolinei avarijai Ignalinos atominėje elektrinėje, atsižvelgiant į vėjo kryptį gali 

būti užteršta vakarinė, pietinė arba rytinė Lietuvos Respublikos teritorijos dalis ir toje teritorijoje 

reikės imtis skubių apsaugomųjų veiksmų. Pavyzdžiui, jei vėjo kryptis būtų vakarinė arba pietinė,  

reikėtų evakuoti 16 350 gyventojų, o jei vėjo kryptis rytinė, reikėtų evakuoti 50 702 gyventojų 

nustatytais maršrutais. Maršrutai nustatyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. sausio 18 d. 

nutarimo Nr. 99 „Dėl Valstybinio gyventojų apsaugos plano branduolinės avarijos atveju 

patvirtinimo“ (Žin., 2012, Nr. 15-654) 8 priede. 

Lietuvos Respublikos teritorijos tarša radioaktyviosiomis medžiagomis galima įvykus 

branduolinei avarijai atominėse elektrinėse kitose šalyse. Arčiausiai Lietuvos esančios atominės 

elektrinės veikia Švedijoje, Suomijoje, Vokietijoje, Rusijoje ir Ukrainoje. Branduolinių avarijų kitose 

šalyse atveju į atmosferą išmesti radionuklidai būtų pernešami kartu su atmosferos oro masėmis, 

nusėstų ant žemės paviršiaus, užterštų pastatus, kelius, dirbamąją žemę, maisto produktus ir jų 

žaliavas, pašarus ir jų žaliavas, geriamąjį vandenį, žmones. Įvykus tokiai avarijai atsižvelgiant į vėjo 

kryptį gali būti užterštos įvairaus dydžio ir lokacijos teritorijos. Teritorijos tarša radioaktyviosiomis 

medžiagomis taip pat galima įvykus radiologinei avarijai. 

Pasekmių gyventojų sveikatai ir aplinkai gali turėti ne tik branduolinės, bet ir radiologinės 

avarijos. Kaip rodo Lietuvos ir kitų šalių patirtis, jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniai dėl įvairių 

priežasčių gali būti nekontroliuojami: gali būti pamesti, pavogti, atrasti. Atradus didelio aktyvumo 

jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinį, galima žymi gyventojų išorinė apšvita, o esant pažeistam 

šaltinio apsauginiam gaubtui, – vidinė ir išorinė radioaktyvioji tarša, taip pat vietovės, pastatų, kelių, 

žemės ūkio produkcijos, vandens ir kt. tarša. Tokio pobūdžio avarija sukėlė rimtas radiologines 

pasekmes žmonėms ir aplinkai.  

ANALIZĖ 

Radiologinės avarijos ir incidentai gali įvykti naudojant jonizuojančiosios spinduliuotės 

šaltinius pramonėje, medicinoje, moksle ir kt. Dėl aparatų gedimo ar žmogaus klaidų galimos šios 

radiologinės avarijos ar incidentai: 1) pažeistas radiografijos šaltinis; 2) gaisras pavojingo šaltinio 

aplinkoje; 3) transporto avarija, vežant šaltinius; 4) tikėtina ar pasitvirtinusi teroro akto grėsmė; 5) 

sprogęs įtaisas su sklaidžiomis radioaktyviosiomis medžiagomis; 6) tyčinis vandens išteklių 

radioaktyvusis užterštumas; 7) tyčinis maisto ir (ar) kitų produktų radioaktyvusis užterštumas; 8) 

Žemės palydovų, naudojančių branduolinį kurą, nukritimas; 9) branduolinio ginklo panaudojimas ir 

kt. 

Vertinant galimo pavojaus poveikį gyventojų gyvybei ir sveikatai, nustatyta, kad per 25 

metų ir ilgesnį laikotarpį Lietuvoje dėl jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio nė vienas gyventojas 

nežuvo, nebuvo sužalotas ar evakuotas. Tačiau vertinant kitų šalių patirtį (Černobylio, Fukušimos 

atominių elektrinių branduolinės avarijos, Gojanos radiologinė avarija Brazilijoje), tikėtina, kad gali 

būti atvejų, kai teks evakuoti iš gyvenamųjų vietų daugiau negu 2000 gyventojų, dezaktyvuoti dideles 

teritorijas, pastatus, kelius ir pan., ir tokių darbų trukmė gali užtrukti 2 ir daugiau metų.  

Vertinant galimo pavojaus poveikį turtui ir aplinkai šalies mastu taršos radioaktyviosiomis 

medžiagomis avarijų ir incidentų patirti nuostoliai vertinami kaip nereikšmingi, nes nesiekia 0,35 

proc. BVP. 

Vertinant galimo pavojaus politinį ir (ar) socialinį poveikį, esant teritorijos taršai 

radioaktyviosiomis medžiagomis kasdienė veikla gali būti sutrikdyta įvairiu laikotarpiu. Pavyzdžiui, 

jei teritorijos tarša radioaktyviosiomis medžiagomis lokali, tai ją pašalinti prireiks 6 val., jei apima 

didesnę teritoriją – iki 3 parų, o jei apima, pavyzdžiui, savivaldybės teritoriją – nuo 30 parų iki 2-jų 

metų. Aptikus paliktąjį šaltinį (dūmų jutikliai), jį sutvarkyti gali užtrukti iki 24 val., o aptikus 

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=417731&p_query=&p_tr2=2
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pavojingą radioaktyvų radinį, jo sutvarkymas gali užtrukti iki 3 parų. Kitų radiologinių avarijų ir 

įvykių atvejais veiklos sritis gali būti sutrikdoma nuo 24 val. 

 

 

BENDROJI MATRICA 

 raudona – labai didelė rizika 

    oranžinė  – didelė  rizika 

 geltona – vidutinė rizika 

 žalia – priimtina rizika 

 

Poveikio gyventojų gyvybei ir sveikatai  (P 1) įvertinimas* 

5      

4      

3      

2     2 

1   1  3 

 1 2 3 4 5 

Tikimybė (balais) 

 

Poveikio turtui ir aplinkai (P2) įvertinimas** 

5      

4      

3      

2   1  2 
1     3 

 1 2 3 4 5 

Tikimybė (balais) 

Politinio ir (ar) socialinio poveikio (P3) įvertinimas*** 

5      

4      

3   1   

2     2 

3 

1      
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 1 2 3 4 5 

Tikimybė (balais) 

 

1 – teritorijos tarša radioaktyviosiomis medžiagomis 

2 – pavojingas radioaktyvusis radinys 

3 – kitos radiologinės avarijos ir incidentai. 

 

GALIMAS POVEIKIS KAIMYNINĖMS ŠALIMS 

Neigiami padariniai dėl teritorijos taršos radioaktyviosiomis medžiagomis, pavojingo 

radioaktyviojo radinio ar kitos radiologinės avarijos ar incidento kaimyninėms šalims būtų nežymūs 

arba jų visai nebūtų. 

8. KIBERNETINĖS ATAKOS 

TRUMPAS PAVOJAUS APRAŠYMAS 

Kibernetinė ataka, susijusi su motyvuotu Lietuvos interneto infrastruktūros ar jos teikiamų 

paslaugų prieinamumo sutrikdymu, gali būti atliekama pasitelkiant nuotoliniu būdu valdomų 

kompiuterių tinklą (angl. Botnet). Ši grėsmė pasireiškia tiek paskirstytąja atkirtimo nuo paslaugos 

ataka, dėl kurios apkraunama infrastruktūra, tiek ir specializuotais atakos būdais – Srities vardų 

struktūros (toliau – DNS (angl. Domain Name System) ir  BGP (angl. Border Gateway Protocol) 

atakomis. Bet kurio, net labai didelio interneto paslaugų teikėjo (toliau – IPT), pašalinimas būtų 

sutrikimas tik daliai interneto paslaugų naudotojų tiek vienos šalies, tiek viso interneto tinklo mastu. 

Eliminavus tarptinklinius sujungimus, interneto tinklas nustotų egzistavęs kaip vientisas tinklas, 

pavirstų izoliuotomis kiekvieno IPT (kiekvienos autonominės sistemos (toliau – AS) tinklų salelėmis. 

Remiantis pasauline praktika, ypatingos svarbos interneto infrastruktūra, kuriai sutrikus gali būti 

jaučiami reikšmingi padariniai, yra apibrėžiama kaip ta interneto infrastruktūros dalis, kurios 

funkcionalumas yra būtinas žemiau išvardytoms ūkio sričių elektroninėms paslaugoms teikti: 

1. Bankininkystė ir finansai 

2. Vyriausybė ir Vyriausybės paslaugos 

3. Komunikacijos, informacinės ir ryšių technologijos 

4. Pagalbos tarnybos 

5. Energijos tiekimas 

6. Sveikatos priežiūros paslaugos 

7. Maistas, žemės ūkis (gamyba, saugojimas, platinimas) 

8. Transportas, logistika, platinimas 

9. Vandens tiekimas. 

Viena iš didžiausių tinklų ir informacijos saugumo grėsmių pasaulyje ir Lietuvoje yra „botnet“ 

tinklai, kuriais vykdoma nusikalstama veika, tokia kaip kenkėjiško kodo, nepageidaujamų 

elektroninio pašto laiškų platinimas, paslaugos trikdymo atakos ir kitos nusikalstamos veikos. 

Lietuvos Respublikos nacionalinis elektroninių ryšių tinklų ir informacijos saugumo incidentų tyrimo 

padalinio (toliau – CERT-LT) tyrimo duomenimis, 2012 metais Lietuvoje kasdien buvo fiksuojama 

vidutiniškai 7000 aktyvių kompiuterių „zombių“. 

SCENARIJUS 

Dėl politinių ar kitų priežasčių pradedamos vykdyti elektroninės paslaugos trikdymo atakos, 

nukreiptos prieš Lietuvos valstybines svetaines. Tokio tipo atakomis siekiama trikdyti arba visiškai 

pažeisti teikiamų paslaugų pasiekiamumą teisėtiems naudotojams. Šios atakos organizuojamos ir 

atliekamos pasitelkiant nuotoliniu būdu valdomų kompiuterių tinklą, kuriame dalyvauja užvaldyti 

kompiuteriai iš įvairių valstybių. Dėl šios priežasties sunku apriboti konkrečios kurios nors šalies 

interneto srautą. Atakos vykdomos UDP (angl. User Datagram Protocol), ICMP (angl. Internet 
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Control Message Protocol) paketais su suklastotais siuntėjų IP (angl. Internet Protocol) adresais, o tai 

apsunkina atakos šaltinių paiešką. Atakos nukreipiamos į įvairius tarnybinių stočių prievadus, taip 

siekiama perpildyti ryšio kanalus. Taip pat lygiagrečiai atakos vykdomos ir TCP paketais. Tokio tipo 

atakos metu siekiama perpildyti ne ryšio kanalą, o pačias paslaugas teikiančias tarnybines stotis. 

Atakos sėkmę nulemia užklausų gausa, viršijanti serverio galimybes (apie 65 tūkst.). Atakose 

dalyvaujančių unikalių IP adresų skaičius nuolatos didėja. Praėjus 2 valandoms nuo atakos pradžios 

apie 30 proc. valstybinių svetainių nebepasiekiamos, tarptautinis interneto ryšio kanalas 70 proc. 

apkrautas. Praėjus 12 valandų užklausų kiekis viršija visų tarnybinių stočių galimybes jas prižiūrėti, 

taip pat visiškai užkimštas interneto kanalas. Rezultatas: Lietuvos interneto infrastruktūra „atkirsta“ 

nuo pasaulinio interneto. Toks scenarijus greičiausiai nepareikalautų žmonių aukų, tačiau galimi 

finansiniai nuostoliai ir pan. 

 

ANALIZĖ 

„Botnet“ tinklų atakos yra sėkmingai pritaikytos prieš visą valstybinį tinklą (pvz., prieš Estiją 

2007 m. ar Gruziją 2008 m.), taip pat prieš atskirus paslaugos teikėjus ar institucijas (2012 m. ataka 

prieš Lietuvos banko svetainę (2 x 10 Mbps srautas, visiškai išeikvojantis turimus banko interneto 

ryšio resursus), 2008 m. birželio mėn. atakos, nukreiptos prieš Lietuvos interneto svetaines (apie 300), 

įterpiant juose pašalinę informaciją). 

BENDROSIOS MATRICOS 

 raudona – labai didelė rizika 

    oranžinė  – didelė  rizika 

 geltona – vidutinė rizika 

 žalia – priimtina rizika 

Poveikio gyventojų gyvybei ir sveikatai (P 1) įvertinimas* 

5      

4      

3      

2      

1     X 

 1 2 3 4 5 

Tikimybė (balais)→ 

Poveikio turtui ir aplinkai (P2) įvertinimas** 

5      

4      

3      

2      

1     X 

 1 2 3 4 5 

Tikimybė (balais)→ 
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Politinio ir (ar) socialinio poveikio (P3) įvertinimas*** 

5      

4      

3     X 

2      

1      

 1 2 3 4 5 

      Tikimybė (balais)→ 

GALIMAS POVEIKIS KAIMYNINĖMS ŠALIMS 

Informacinių technologijų plėtros sąlygomis priešiškų valstybių kibernetinių pajėgumų 

stiprinimas ir kibernetinių nusikaltėlių aktyvumas tampa vis didesne grėsme Lietuvos informacinėms 

sistemoms, taip pat įslaptintos ir kitos svarbios informacijos saugumui. Prognozuojama, kad 

pagrindiniai atakų objektai gali būti su NATO ir ES susijusi informacija, Lietuvos valstybinio ir 

privataus sektorių duomenys, Lietuvos informacinės sistemos, viešosios paslaugos ir kiti interneto 

ištekliai. 

Taip pat kai nustatomos priežiūros zonos keliose Europos Sąjungos šalių teritorijose, šių 

šalių kompetentingos institucijos turi bendradarbiauti nustatant apribojimų zonas. 

 
9. CHEMINĖS AVARIJOS 

TRUMPAS PAVOJAUS APRAŠYMAS 

Seveso, Bopalo, Šveicerhalės, Enschedės, Tulūzos ir Bansfildo avarijos parodė, kad jų 

pasekmės dažnai yra labai skaudžios, be to, jų poveikis gali būti jaučiamas ir kaimyninėse valstybėse. 

Dėl nekontroliuojamos padėties eksploatuojant objektą, turintį pavojingųjų medžiagų, kylantys 

gaisrai, įvykstantys sprogimai ar išsiveržusios į aplinką pavojingosios medžiagos gali kelti tiesioginį 

ar uždelstą didelį pavojų gyventojams ir (ar) aplinkai, o avarijos padaryti ekologiniai ir ekonominiai 

nuostoliai tenka ne tik objektui, kuriame įvyko avarija, bet ir susijusioms savivaldybėms ar net visai 

šaliai.  

Lietuvos teritorijoje šiuo metu yra 40 pavojingųjų objektų, daugiausia jų – Vilniaus, 

Klaipėdos, Kauno, Šiaulių apskričių teritorijose. Atsižvelgiant į šiuose objektuose esančių 

pavojingųjų medžiagų savybes ir atliktų avarijų pavojaus identifikavimo ir jų rizikos vertinimo 

analizių rezultatus, eksploatuojant įrenginius gali kilti tiek gaisrų, tiek sprogimų, tiek pavojingųjų 

medžiagų išsiveržimų į aplinką, o tokių avarijų poveikio zona gali siekti iki kelių dešimčių kilometrų. 

SCENARIJUS 

Pavojingajame objekte dėl tyčinio trečiųjų asmenų poveikio, stichinės nelaimės ar kitų 

priežasčių pažeidžiama arba sugriaunama pilnos izoterminės amoniako talpyklos išorinė talpa ir 

vidinė stiklinė. Per trumpą laiką išsilieja visas talpykloje saugomas skysto amoniako kiekis – 15 000 

tonų. Tokios temperatūros amoniakas, prieš įšildamas iki aplinkos temperatūros ir pradėdamas 

intensyviai garuoti, pasklinda teritorijoje šalia rezervuaro, todėl dalis amoniako patektų į greta 

esančius vandens telkinius. Išsiliejęs amoniakas šiltų ir intensyviai garuotų sudarydamas sprogų 

mišinį ir suformuodamas nuodingų dujų debesį, sklindantį vėjo kryptimi.  

Išsiliejus 15 000 t amoniako, esant vėjo greičiui 1m/s, mirtinos zonos gylis siekia 10,6 km, 

žalojanti zona – apie 37 km atstumu nuo išsiliejimo vietos (ribinė pavojinga žmogaus sveikatai ir 

gyvybei amoniako koncentracijos vertė yra 300 ppm arba 209 mg/m3). Jeigu į mirtino užterštumo 

zoną patektų greta esantis miestas, prognozuojamas mirtinai apsinuodijusių asmenų skaičius –        5 
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000, sunkiai apsinuodijusių – 6 400, lengvai apsinuodijusių – 4 000 asmenų. Reikalinga evakuoti 

gyventojus, esančius užteršto debesies slinkimo kelyje, avarija stipriai sutrikdo objekto veiklą.  

Amoniakas – bespalvės, aštraus specifinio kvapo dujos. Amoniakas tampa sprogus 

susimaišęs su oru santykiu 16÷27 proc. tūrio. Nedidelėmis koncentracijomis amoniakas erzina akis 

ir viršutinius kvėpavimo takus, sukelia ašarojimą. Didelėmis koncentracijomis – veikia nervų sistemą, 

sukelia traukulius. Stipriai apsinuodijus galima mirti nuo širdies nepakankamumo arba plaučių 

išsiplėtimo. Patekus amoniakui į akis galima apakti. 

ANALIZĖ 

1989 m. kovo 20 d. Jonavos gamybiniame susivienijime „Azotas“ sprogo 10 000 t talpos 

izoterminė saugykla, iš kurios rezervuaro išsiliejo apie 7 tūkst. tonų skysto amoniako. Jis pasklido 

aplink saugyklą, smarkiai garavo ir nuo atsitiktinių ugnies židinių užsidegė. Degantis amoniakas 

pasiekė nitrofoskos cechą ir trąšų sandėlį, kurie užsidegė. Dėl aukštos temperatūros prasidėjo 

cheminis nitrofoskos skilimas, į atmosferą išsiskyrė nuodingųjų cheminių medžiagų. Nuodingųjų 

cheminių junginių debesys pradėjo kauptis aplink Jonavą, vėjas ėmė debesis nešti Ukmergės, 

Širvintų, Kėdainių link. Septyni žmonės žuvo, 57 – sužeisti, apie 32 000 žmonių evakuota. 

2006 m. spalio 12 d. AB „Mažeikių nafta“ atliekant mazuto giluminio perdirbimo 

kombinuoto technologinio įrenginio KT-1/1 sekcijos 001 krosnies KR-601/2 paleidimo darbus kilo 

gaisras kolonoje K-601. Griuvus kolonai, ugnis išplito 800 m2 plote.  

Nustatyta, kad gaisro AB „Mažeikių nafta“ metu sudegė 91,3 t. įvairių naftos produktų, o 

jiems degant padaryta žala aplinkai sudarė apie 70 tūkst. litų. AB „Mažeikių nafta“ turtui padaryta 

apie 1 mln. Lt žala.   

Galimo pavojaus įvykti didelei pramoninei avarijai tikimybės įvertinimas. Vertinama 4 

balais (didelė tikimybė).  

Poveikis gyventojų gyvybei ir sveikatai. Įvykusių avarijų metu yra tekę evakuoti apie 32 

tūkst. žmonių. Nuolat diegiant naujas technologijas, vykdant prevencines priemones, tokio masto 

avarija yra mažiau tikėtina. Vertinama 4 balais (labai didelis). 

Poveikis turtui ir aplinkai. Pavojingųjų objektų patirti nuostoliai įvairiais metais šalies 

mastu vertinami kaip nereikšmingi, nes nesiekia 0,35 proc. BVP (1 balas).  

Socialinis poveikis. Neturima duomenų, kad dėl įvykusios avarijos būtų sutrikęs energijos 

ir energijos išteklių tiekimas ar sektoriaus veikla. Vertinama kaip nereikšmingas (1 balas). 

BENDROSIOS MATRICOS 

 raudona – labai didelė rizika 

    oranžinė  – didelė  rizika 

 geltona – vidutinė rizika 

 žalia – priimtina rizika 

 

Poveikio gyventojų gyvybei ir sveikatai  (P 1) įvertinimas* 

5      

4    X  

3      

2      

1      

 1 2 3 4 5 
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Tikimybė (balais)→ 

 

 

 

 

 

 

Poveikio turtui ir aplinkai (P2) įvertinimas** 

5      

4      

3      

2      

1    X  

 1 2 3 4 5 

Tikimybė (balais)→ 

 

Politinio ir (ar) socialinio poveikio (P3) įvertinimas*** 

5      

4      

3      

2      

1    X  

 1 2 3 4 5 

Tikimybė (balais)→ 

GALIMAS POVEIKIS KAIMYNINĖMS ŠALIMS 

Neigiami padariniai dėl didelės pramoninės avarijos kaimyninėms šalims būtų nežymūs. 

Lietuva neturi labai arti kaimyninių šalių sienos esančių pavojingųjų objektų, todėl, atsižvelgiant į 

meteorologines sąlygas, galima tik nežymi kaimyninių šalių teritorijų tarša pavojingųjų medžiagų 

sklaidos ore atveju. 

10. EPIZOOTIJOS 

TRUMPAS PAVOJAUS APRAŠYMAS 

Didžiausia  rizika kyla ten, kur susikaupia didelis skaičius migruojančių paukščių ir gyvūnų 

pailsėti bei maitintis. Lietuvoje tokia vieta yra Nemuno delta. Remiantis ilgamečių stebėjimų 

duomenimis, nustatyta, kad paukščiai iš antinių (Anatidae) šeimos, kurie dažniau užsikrečia didelio 

patogeniškumo paukščių gripo (DPPG) virusu, pavasarį migruodami laikosi arčiau Baltijos jūros 

pakrantės. Todėl šiose Lietuvos Respublikos teritorijose yra didesnė rizika DPPG atsirasti. Tačiau 

reikia pažymėti, kad pavasarinei paukščių migracijai būdinga tai, kad paukščiai skrenda plačiu frontu, 

t. y., nėra pastebimi aiškiai diferencijuoti paukščių migracijos keliai. Todėl šios migracijos metu 

negalima apsiriboti vien tik galima DPPG rizika prie didesnių vandens telkinių ar didžiausiose 
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paukščių susikaupimo vietose. Migracijos metu įveikiamas atstumas iki žiemaviečių svyruoja nuo 

kelių šimtų iki kelių tūkstančių kilometrų ir todėl tikėtina, kad į Lietuvą grįžtantys ar per mūsų šalį 

migruojantys paukščiai gali turėti kontaktą su DPPG užsikrėtusiais laukiniais paukščiais pietinėje, 

vakarinėje ir rytinėje Europos dalyse, kur šis virusas jau yra nustatytas. Taip pat tikėtina, kad dėl 

šaltos žiemos dalis mūsų vandens paukščių (gulbių, ančių, kragų, kirų, narų) galėjo migruoti toliau į 

pietus ir pietryčius, nei įprasta. 

Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos teritorijos dydį ir paukščių migracijos mastą, tikėtina, kad 

jei migruojantys paukščiai būtų užsikrėtę DPPG virusu, šis virusas gali būti nustatytas bet kurioje 

Lietuvos Respublikos teritorijos vietoje. Labai patogeniškas paukščių gripas (LPPG), kurį sukelia H5 

ir H7  potipių virusai, kurie turi savitas molekulines savybes ir dėl kurio gaišta iki 100 proc. paukščių 

ir kurio atmainos gali būti pavojingos kitų rūšių gyvūnams ir žmonėms. LPPG H5N1 potipio virusu 

gali užsikrėsti žmogus ir kiti žinduoliai. 

SCENARIJUS 

Balandžio mėnesį iš Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto (toliau – 

NMVRVI) buvo gautas tyrimų protokolas, kuriame patvirtintas DPPG virusas AB Kaišiadorių 

paukštyne. Po kelių dienų gauti NMVRVI protokolai su patvirtintais teigiamais rezultatais iš kitų 

Lietuvos didžiųjų paukštynų: UAB Anulėnų paukštyno, AB Vilniaus paukštyno bei UAB „Arvi 

kalakutų fermos“, UAB „Lietbro“ ir kitų paukštynų. 

Vienas po kito regioninės maisto ir veterinarijos tarnybos ir paukštynai informuoja Valstybinę 

maisto ir veterinarijos tarnybą (toliau – VMVT) apie sergančius bei krintančius paukščius, aplinkiniai 

ūkiai taip pat informuoja apie pasirodžiusius pirminius ir žaibiškus DPPG atvejus. Dėl staiga ir 

gausiai žūstančių paukščių paukštynų savininkai sutrikę ir nebekontroliuoja situacijos.  

Visuomenė informuojama apie esamą situaciją šalyje, atsargumo priemones ir reikalavimus, 

kaip teisingai apdoroti paukštienos produktus, nesiartinti ir vengti kontakto su sergančiais ar 

gaišusiais paukščiais. Žmonės LPPG virusais užsikrečia dėl tiesioginio kontakto su apkrėstais 

paukščiais ar jų gaišenomis. Taip pat virusas plinta per užkrėstą šviežią paukštieną ir paukščių 

produktus. 

Situacijai nustatyti imami mėginiai aplinkiniuose ūkiuose. Masiškai žudomi sergantys ir galimai 

užsikrėtę paukščiai paukštynuose, aplinkinių gyventojų ūkiuose. Kontroliuojamas bet koks asmenų 

ir transporto priemonių judėjimas į laikymo vietą arba iš jos, kitų gyvūnų, paukštienos arba skerdenų, 

lesalo, darbo priemonių, atliekų, paukščių mėšlo, kraiko ir visko, kas gali pernešti paukščių gripą, 

atvežimas į laikymo vietą ir išvežimas iš jos. Valomos ir dezinfekuojamos paukščių laikymo vietos. 

Jei paukščiams buvo patvirtintas paukščių gripas, aplink užkrėstą laikymo vietą ne mažiau kaip trijų 

kilometrų spinduliu turi būti nustatyta apsaugos zona. Priežiūros zona nustatoma ne mažiau kaip 10 

kilometrų spinduliu aplink užkrėstą laikymo vietą. Visas judėjimas ar vežimas turi būti 

kontroliuojamas kompetentingų institucijų. 

21 dieną po pirminio valymo ir dezinfekavimo užkrėstuose ūkiuose užbaigimo dienos, o 

priežiūros užkrėstoje laikymo vietoje ne mažiau kaip 30 dienų po to, kai buvo atlikti pirminiai valymo 

ir dezinfekavimo darbai ir oficialiai veterinarijos gydytojui patikrinus visus apsaugos zonoje esančius 

komercinius ir nekomercinius ūkius, kad klinikinių patikrinimų ir laboratorinių tyrimų rezultatai yra 

neigiami, situacija pradeda stabilizuotis. 

Paukštynų ir ūkių patalpose įdiegiamos stebėsenos programos, kontroliuojamas lesalų, 

vandens sunaudojimas, paukščių dėslumas, priesvoriai ir paukščių gaištamumas. 

ANALIZĖ 

Padarinių vertinimas aplinkos sektoriuje  

Staigus ligos protrūkis sukelia didelį naminių ir laukinių paukščių mirtingumą, todėl itin išauga 

viruso išplitimo tikimybė. Nuo ūkio dydžio priklauso cheminių medžiagų ir dezinfekantų 

sunaudojimo kiekis patalpoms valyti, mėšlui ir srutoms neutralizuoti. 



62 

 

Didesnė žala aplinkai, įvertinus klimatines sąlygas, padaroma šiltuoju metu laiku, nes viruso 

dauginimuisi įtakos turi šilta oro temperatūra ir į Lietuvą sugrįžę laukiniai paukščiai. Mažesnės žalos 

aplinkai galima tikėtis žiemos metu, kai oro temperatūra žemiau nulio, ir virusas sparčiau plinta tarp 

naminių paukščių.  

Tyrimai rodo, kad kiaulės yra imlios A H1-H13 potipių virusams. JAV nustatyta, kad kiaulėms 

susirgus gripu šios ligos klinikinių požymių įgyja kalakutai. 1979–1980 m. JAV  buvo rasta 500 

nugaišusiu ruonių, kurių smegenų mėginiuose aptiktas H7N7 potipio virusas. Švedijoje 1984 m. 33 

audinių fermose kvėpavimo takų ligomis susirgo 100 000 gyvūnų, iš kurių 

 3 proc. nugaišo, užsikrėtusios nuo laukinių paukščių H10N4 potipio virusu. 2003–2006 m. DPPG 

protrūkio atvejai Pietryčių Azijos šalyse parodė, kad naminės katės ir katinių šeimos gyvūnai 

zoologijos soduose, šeriami užkrėsta paukštiena, užsikrėtė H5N1 potipio virusais. Užsikrėtusios katės 

gali išplatinti virusą kitoms katėms. 

Todėl didelė tikimybė ligai išplisti ir gali būti pažeista ekologinė sistemos grandinė. 

Galimo pavojaus  susidaryti ekstremaliajai situacijai kiekvienais metais, kasmetiniu paukščių 

grįžimo laikotarpiu tikimybės įvertinimas  4 balais (didelė tikimybė). 

Gyventojų gyvybei ir sveikatai. Pasaulyje iki 2006 m. nustatyti 293 žmonių susirgimo 

užsikrėtus PG virusais atvejai. Paskutiniu metu kilo gripo pandemijos pavojus, nes žmonės tuo pačiu 

metu gali užsikrėsti gripo ir PG virusais. Šie virusai, patekę į žmogaus organizmą, gali apsikeisti 

genetine medžiaga. Nauja virusų generacija gali įgyti gebėjimą išplisti žmonių populiacijoje. Didelė 

rizika užsikrėsti žmonėms, valgant blogai apdorotą paukštieną ar kitos rūšies mėsą, užkrėstą PG 

virusais. Paukščių gripo rizika žmonių sveikatai Europoje yra maža, tačiau PG geografinio išplitimo 

rizika yra didelė. Vertinama Lietuvos mastu – 1 balas (nereikšmingas). 

Poveikis turtui ir aplinkai. Padarytus nuostolius aplinkai įvertinti sunku, nes tiksliai nustatyti, 

kiek ir kokie laukiniai paukščiai krito nuo PG ligos, neįmanoma. Atsižvelgiant į tai, kiek ir kokių 

paukščių buvo sunaikinta, galima gana tiksliai nustatyti, kokius galimus nuostolius patirtų 

paukštininkystės sektorius ir ūkininkai. Įvertinimas – 3 balai. Poveikio lygis didelis, įvertinus patirtus 

nuostolius, sunaikinant ir atkuriant paukštininkystės sektorių. 

Socialinis poveikis. Socialinį poveikį įvertinti sudėtinga. Ligos protrūkio laikotarpiu 

draudžiama organizuoti naminių arba kitų paukščių muges, turgus, parodas arba kitus renginius. Visas 

judėjimas ar vežimas turi būti kontroliuojamas kompetentingų institucijų. Kontroliuojamas asmenų, 

dirbančių su naminiais paukščiais, jų skerdenomis ir kiaušiniais, taip pat paukščių, jų skerdenų ir 

kiaušinių vežimo priemonių judėjimas zonoje. Įvertinimas  yra 2 balai (ribotas). 

BENDROSIOS MATRICOS 

 raudona – labai didelė rizika 

    oranžinė  – didelė  rizika 

 geltona – vidutinė rizika 

 žalia – priimtina rizika 

 

Poveikio gyventojų gyvybei ir sveikatai (P 1) įvertinimas 

5      

4      

3      

2      

1    X  
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 1 2 3 4 5 

Tikimybė (balais) 

Poveikio turtui ir aplinkai (P2) įvertinimas 

5      

4      

3    X  

2      

1      

 1 2 3 4 5 

Tikimybė (balais) 

Politinio ir (ar) socialinio poveikio (P3) įvertinimas 

5      

4      

3      

2    X  

1      

 1 2 3 4 5 

Tikimybė (balais) 

GALIMAS POVEIKIS KAIMYNINĖMS ŠALIMS 

Dėl spartaus viruso plitimo ir laukinės faunos migracijos tarpvalstybinėse teritorijose 

galimas viruso išplitimas ir į kaimynines šalis. Taip pat, kai nustatomos priežiūros zonos keliose 

Europos Sąjungos šalių teritorijose, šių šalių kompetentingos institucijos turi bendradarbiauti 

nustatydamos apribojimų zonas. 

 

11. BRANDUOLINĖ AVARIJA 

TRUMPAS PAVOJAUS APRAŠYMAS 

Lietuvoje esamų ir planuojamų branduolinės energetikos objektų (toliau – BEO) ir jų 

veiklų grėsmių kategorijos, atsižvelgiant į TATENA Reagavimo į branduolines ir radiologines 

avarijas metodiką TECDOC-953, yra šios: 

 

Grėsmės 

kategorija 

Esami branduolinės 

energetikos objektai 
Planuojami branduolinės energetikos objektai 

I Ignalinos atominė elektrinė 

(toliau – Ignalinos AE) 

Visagino atominė elektrinė (toliau – Visagino 

AE) 

III Maišiagalos radioaktyviųjų 

atliekų saugykla 

Ignalinos AE panaudoto branduolinio kuro 

saugykla (projektas B1) 

esama Ignalinos AE 

panaudoto branduolinio 

kuro saugykla 

Kietųjų radioaktyviųjų atliekų išėmimo, 

tvarkymo ir saugojimo įrenginiai (projektas B 

2, 3, 4) 
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Trumpaamžių labai mažo aktyvumo 

radioaktyviųjų atliekų buferinė saugykla ir 

atliekynas („Landfill“) (projektas B19) 

Trumpaamžių mažo ir vidutinio aktyvumo 

radioaktyviųjų atliekų atliekynas (projektas 

B25) 

 

Lietuvoje II grėsmės kategorijos BEO nėra. Įvykus avarijai III grėsmės kategorijos 

objektuose avarijos padariniai neišplinta už objekto aikštelės ribų, todėl imtis apsaugomųjų veiksmų 

už objekto aikštelės ribų nereikia. 

Reikia atkreipti dėmesį, kad esama Ignalinos AE panaudoto branduolinio kuro saugykla ir 

planuojami nauji III grėsmės kategorijai priskiriami objektai patenka į esamą Ignalinos AE sanitarinės 

apsaugos zoną, kurioje galioja Ignalinos AE avarinės parengties planas. 

Lietuvoje egzistuoja tik vienas I grėsmės kategorijai priskirtinas objektas – Ignalinos AE. 

Ignalinos atominės elektrinės pirmasis elektrinės reaktorius uždarytas 2004 m. (tai buvo Lietuvos 

įstojimo į  Europos Sąjungą sąlyga), paskutinysis reaktorius buvo uždarytas 2009 m. gruodžio mėn. 

31 d., 23 val., 00 min.  

Pažymėtina, kad branduolinius incidentus ar avarijas gali nulemti įvairūs ekstremalūs įvykiai 

(pavyzdžiui, žemės drebėjimai, potvyniai). Branduoliniai incidentai ir avarijos gali turėti ne tik 

radiologinių padarinių (pavyzdžiui, Fukušimos Daiči elektrinėje per avariją žuvo trys žmonės – 

vienas iš jų dėl žemės drebėjimo, du – dėl vandenilio sprogimo). 

Projektuojant Ignalinos AE su didelio galingumo uraninio-grafitinio tipo branduoliniais 

energetiniais reaktoriais (RBMK) buvo naudojami tuo metu galiojantys projektavimo kriterijai ir 

standartai. Projektuojant Ignalinos AE, galimiems branduoliniams ir radiologiniams incidentams ir 

avarijoms vertinti buvo naudojami tik inžinerinis vertinimas ir deterministiniai metodai, kuriais buvo 

sudarytas vadinamųjų Ignalinos AE projektinių avarijų sąrašas. AE buvo projektuota taip, kad tokių 

avarijų radiologiniai padariniai būtų nedideli, o avarijos, kurios nulemtų žymų branduolinio 

reaktoriaus šerdies pažeidimą, t. y. sunkiosios avarijos, projektuojant Ignalinos AE, nebuvo 

vertinamos motyvuojant tuo, kad tokio tipo avarijos yra mažai tikėtinos. Jos buvo vadinamos 

neprojektinėmis avarijomis. 

Černobylio avarija parodė, kad BE su RBMK tipo reaktoriais sauga turi būti iš esmės 

peržiūrėta. Vadovaujantis pasauline praktika, buvo atlikta Ignalinos AE energijos blokų saugos 

analizė ir parengtos atitinkamos saugos analizės ataskaitos. Atliekant Ignalinos AE energijos blokų 

saugos analizę, kurios metu buvo vertinami galimi branduoliniai ir radiologiniai incidentai bei 

avarijos, buvo naudojami ne tik inžinerinis vertinimas ir deterministiniai metodai, bet ir tikimybiniai 

metodai. Tikimybiniais metodais išanalizavus neprojektines avarijas Ignalinos AE buvo sukurtos 

papildomos techninės ir organizacinės priemonės, užtikrinančios atrinktų neprojektinių avarijų 

prevenciją ir valdymą, įskaitant jų galimų radiologinių padarinių sušvelninimą.  

Atlikus Ignalinos AE energijos blokų saugos analizę, buvo nustatyta, kad eksploatuojamos 

galios režimu Ignalinos AE neprojektinės avarijos, kurios metu įvyktų reaktoriaus šerdies žymus 

pažeidimas, tikimybė yra 10-6 įvykio per reaktoriaus darbo metus. Šiuo metu abu Ignalinos AE 

energijos blokai yra galutinai sustabdyti, todėl galima daryti prielaidą, kad tokių neprojektinių avarijų 

IAE tikimybė yra dar mažesnė.  

Galimų branduolinių avarijų rizikos analizę Lietuvai galima išskirti į dvi dalis: branduolinių 

avarijų analizė šalies viduje ir branduolinių avarijų analizė iš išorės (avarijos kaimyninėse 

valstybėse).  

Ignalinos AE avarinės parengties plano, patvirtinto valstybės įmonės Ignalinos AE 

generalinio direktoriaus 2011 m. vasario 2 d. įsakymu Nr. VĮs-62, Neprojektinių avarijų apraše 

nustatyta, kad vertinant vidinius įvykius (įvairius įrangos gedimus ir (ar) žmogaus klaidas, galinčius 

įvykti Ignalinos AE aikštelėje), Ignalinos AE branduolinės avarijos gali įvykti dėl: 
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1. Visiško elektros srovės praradimo Ignalinos AE energijos blokų savosioms reikmėms; 

2. Vandens praradimo panaudoto branduolinio kuro kasečių išlaikymo baseinuose, kai jo 

neįmanoma kompensuoti esamomis normalios eksploatacijos priemonėmis; 

3. Šilumą išskiriančių rinklių kritimo į panaudoto branduolinio kuro kasečių išlaikymo 

baseino dugną, kurio metu prasideda savaiminė grandininė reakcija. 

Iš visų vidinių įvykių, dėl kurių gali įvykti branduolinės avarijos Ignalinos AE, išskiriamas 

įvykis, kai šilumą išskiriančių rinklių kritimo į panaudoto branduolinio kuro rinklių išlaikymo baseino 

dugną atveju prasideda savaiminė grandininė branduolių dalijimosi reakcija. Šis įvykis gali sukelti 

sunkiausius radiologinius padarinius. 

Vertinant išorinius įvykius (t. y. įvykius, galimai įvykusius už Ignalinos AE aikštelės ribų), 

kurie gali sukelti Ignalinos AE branduolines ar radiologines avarijas, išskiriami šie įvykiai: 

1. Lėktuvo kritimas 

2. Išorinis gaisras 

3. Žemės drebėjimas 

4. Stiprūs vėjai 

5. Ekstremaliai žema oro temperatūra 

6. Išorinis potvynis. 

Iš visų išorinių įvykių išskiriamas lėktuvo kritimo įvykis, kuris gali sukelti sunkiausius 

radiologinius padarinius. 

SCENARIJUS  

Avarija dėl šilumą išskiriančių rinklių kritimo į panaudoto branduolinio kuro kasečių 

išlaikymo baseino dugną, kurios metu prasideda savaiminė grandininė reakcija 

Dėl panaudotų šilumą išskiriančių rinklių (toliau – ŠIR) kritimo į išlaikymo baseino dugną 

gali susidaryti kritinės sąlygos. Įvertinsime avarijos, įvykusios kasečių išlaikymo baseinuose dėl 

šilumą išskiriančių rinklių kritimo į baseino dugną, kurio metu prasideda savaiminė grandininė 

reakcija, radiologines pasekmes. 

Dėl darbuotojų klaidos, padarytos transportavimo dėklo judėjimo virš išlaikymo baseino 

iškyšos metu, dėklas apsiverčia, iš jo iškrenta visi 102 ŠIR pluoštai ir susidaro tam tikra ŠIR pluoštų 

geometrinė konfigūracija, palanki kritinėms sąlygoms susidaryti. 

Dėl prasidėjusios savaiminės grandininės reakcijos per maždaug 25 sek. išsiskiria 17 GJ 

šilumos, išgaruoja 5.3 m3 vandens ir suyra ŠIR apvalkalai. Išsilaisvinus tokiam šilumos kiekiui per 

trumpą laiką (dėl ŠIR įkaitimo bei nesuvaldomo fazinio vandens virtimo garais) nukritę ŠIR pluoštai 

bus išsklaidyti ir savaiminė grandininė reakcija bus sustabdyta. 

Branduolinės avarijos pasekmės buvo įvertintos atsižvelgiant į tai, kad į aplinką pateks šie 

radionuklidai: IRD (85mKr, 87Kr, 88Kr, 133Xe, 135Xe), lakieji skilimo produktai(131I, 132I, 133I, 134I, 135I, 
134Cs, 137Cs). Atliekant skaičiavimus buvo padarytos šios maksimaliai konservatyvios prielaidos: 

1. Savaiminės grandininės reakcijos metu ŠIR suyra ir visi skilimo produktai patenka į 

išlaikymo baseinų vandenį. 

2. Maksimalus inertinių radioaktyviųjų dujų ir lakiųjų skilimo produktų aktyvumas susidaro 

be laikino susitrikdymo, nulemto pirmtakių skilimo. 

3. Kartu su garais, susidariusiais dėl savaiminės grandininės reakcijos, visos inertinės dujos 

ir lakieji skilimo produktai išmetami į išlaikymo baseino salę, iš kurios per Ignalinos AE ventiliacijos 

sistemą (išvalius aerozoliniais filtrais) patenka į 150 m ventiliacijos vamzdį. Į ventiliacijos vamzdį 

patenka cezis, kurio valymo koeficientas siekia 100, inertinės radioaktyviosios dujos ir jodas 

aerozoliniuose filtruose nepasilieka.   

Skaičiuojant cezio radionuklidų aktyvumą buvo atsižvelgta į tai, kad transportavimo dėkle 

buvo įsodrintas kuras (2.8 proc.), kurio išdegimas yra 29 МW*para/kg, išlaikymo terminas – 1 metai. 

Skaičiavimo rezultatai: 

Į ventiliacijos vamzdį patekusių radionuklidų aktyvumas, Bq 
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85mKr 87Kr 88Kr 133Xe 135Xe 131I 132I 133I 134I 135I 134Cs 137Cs 

2.6E+14 2.0E+15 1.2E+15 3.9E+13 3.2E+14 1.5E+13 5.4E+13 2.9E+14 3.9E+15 9.6E+14 8.0E+13 1.8E+14 

 

Avarijos pasekmės buvo įvertinamos, naudojant kompiuterinę sistemą ,,Nostradamas“, 

skirtą radiacinės būklės operatyvinei prognozei atlikti, išsiveržus radionuklidams iš Ignalinos AE ir 

kitų branduolinių objektų avarijos metu.  

Kadangi Visagino m. yra didžiausias gyvenamasis punktas 30 km zonoje, pasirinkti 

maksimaliai nepalankūs meteorologiniai duomenys, kuriems esant Visagino m. teritorija maksimaliai 

apšvitinama. Atliekant prognozę buvo panaudoti šie meteorologiniai duomenys: 

1. Vėjas pučia Visagino link (75°); 

2. Vėjo greitis – 3,0 m/sek. (esant tokiam vėjo greičiui Visagino m. teritorijos apšvitinimas 

yra maksimalus);  

3. Stabilumo klasė – ,,C“; 

4. Be kritulių; 

5. Išmetimo trukmė – 1 val. 

Žemiau  pateiktos apšvitos dozės pagal radioaktyviojo debesies judėjimo ašį, atsižvelgiant į 

atstumą nuo radionuklidų išmetimo šaltinio ir 10 parų apšvitos dozės, užfiksuotos sanitarinės 

apsaugos zonos (SAZ) riboje ir didesniuose gyvenamuosiuose punktuose, esančiuose prie Visagino 

m.  

Apšvitos dozės pagal radioaktyviojo debesies judėjimo ašį, atsižvelgiant į 

atstumą nuo išmetimo šaltinio 

Atstumas nuo 

šaltinio, 

km 

Inhaliacinė dozė 

skydliaukei, mSv 

Dozė nuo 

debesies, 

mSv 

Išorinė dozė 

po 10 parų, 

mSv 

Suminė dozė  

po 10 parų, 

mSv vaikai suaugusieji 

1 0.0059 0.0027 8.9Е-5 0.47 0.47 

2 0.28 0.13 0.0042 0.45 0.45 

3 1.4 0.64 0.021 0.68 0.7 

4 2.3 1.1 0.035 0.81 0.84 

5 2.4 1.1 0.035 0.76 0.8 

6 2.4 1.1 0.036 0.58 0.62 

7 2.8 1.3 0.042 0.18 0.22 

8 2.7 1.2 0.04 0.17 0.21 

9 2.9 1.3 0.043 0.15 0.2 

10 2.8 1.3 0.043 0.14 0.19 

12 2.3 1.1 0.035 0.12 0.15 

14 1.3 0.62 0.02 0.41 0.43 

16 0.98 0.45 0.015 0.16 0.18 

18 0.78 0.36 0.012 0.22 0.23 

20 0.55 0.25 0.0082 0.16 0.17 

22 0.4 0.19 0.006 0.11 0.11 

24 0.29 0.13 0.0043 0.018 0.022 

26 0.17 0.077 0.0025 0.014 0.016 

28 0.024 0.011 0.00035 0.0018 0.0022 

30 0.00016 7.3E-5 2.4Е-6 3.2E-5 3.4E-5 

10 parų apšvitos dozės, apskaičiuotos SAZ riboje ir didesniuose gyvenamuosiuose punktuose, 

esančiuose aplink Visagino m. 
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 Inhaliacinė dozė 

skydliaukei, mSv 

Bendra 

efektinė 

išorinė 

dozė, mSv, 

10 parų 

Bendra 

(suminė ) 

efektinė 

dozė, mSv, 

1 para 

Bendra 

(suminė ) 

efektinė 

dozė, mSv, 

10 parų 

Bendra 

(suminė ) 

efektinė 

dozė, mSv, 

10 parų 

 vaikai suaugę  vaikai vaikai suaugę 

SAZ riba 1.3E+00 6.2E-01 6.5E-01 4.4E-01 7.3E-01 7.0E-01 

Visaginas 3.0E+00 1.4E+00 2.6E-01 3.5E-01 4.4E-01 3.8E-01 

Smalvos 3.5E-06 1.6E-06 1.7E-04 8.3E-05 1.7E-04 1.7E-04 

Salakas  9.5E-02 4.4E-02 7.5E-03 1.0E-02 1.3E-02 1.1E-02 

Degučiai 0.0E+00 0.0E+00 0.0E+00 0.0E+00 0.0E+00 0.0E+00 

Dūkštas 0.0E+00 0.0E+00 8.9E-08 4.2E-08 8.9E-08 8.9E-08 

 

Skaičiavimai rodo, kad įvykus avarijai Ignalinos AE, didžiausia efektinė dozė po 10 parų 

bus ties SAZ riba (vaikams 0,73 mSv, suagusiesiems 0,7 mSv) ir Visagino mieste (vaikams 0,44 mSv, 

suaugusiesiems 0,38 mSv). Lietuvos higienos normoje HN 73:2001 „Pagrindinės radiacinės saugos 

normos“ (toliau – HN 73:2001) nustatyta, kad BEO normalios eksploatacijos metu metinė efektinė 

dozė negali viršyti 1 mSv, o ypatingais atvejais – 5 mSv, su sąlyga, kad 5 iš eilės metus vidutinė dozė 

nebus didesnė kaip 1 mSv per metus. Atsižvelgiant į pateiktus rezultatus, galima teigti, kad avarijos 

Ignalinos AE metu nebus viršytos BEO eksploatacijos metu leistinos nustatytos gyventojų apšvitos 

ribos.    

Siekiant užkirsti kelią sunkiems šios avarijos padariniams, Ignalinos AE numatytos būtinos 

tokių avarijų valdymo procedūros, parengtos techninės priemonės ir apmokytas personalas. 

ANALIZĖ  

Apžvelgiant pasaulyje įvykusias branduolines avarijas, galima išskirti šias sunkiausius 

padarinius sukėlusias avarijas: 

Černobilio atominė elektrinė (buvusi USSR, dabar Ukraina, 1986 m.), Fukušimos Daiči 

atominė elektrinė (Japonija, 2011 m.), Majako reaktorių kompleksas, skirtas plutonio gamybai 

(Rusija, 1957 m.) , Trijų Mylių salos atominė elektrinė (JAV, 1979 m.). Pagrindiniai minėtų avarijų 

padarinių duomenys: 

Pasaulyje įvykusios branduolinės avarijos 

Objektas 

 

Įvykio 

data 
Evakuacijos 

zona 

Evakuotų 

žmonių 

skaičius 

Žuvusių 

skaičius 

Žmonių 

gavusių  

padidintą 

apšvitos dozę, 

galinčią 

sutrikdyti 

sveikatą 

Nuostoliai 

(mln. JAV 

dol.) 

Černobilio BE 
1986 30 km 135000 

56 

 

~200 000 ar 

daugiau 

 

6700 

Fukušima 

Daiči BE 2011 

20 km 

(20-30 km 

slėpimasis) 

110000 3 ~1000 
Informacija 

nepateikta 

Majak 
1957 

Informacija 

nepateikta 
10000 200 ~270 000 

Informacija 

nepateikta 
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TMI BE 
1979 30 km 140000 

Informacija 

nepateikta 
~2 2400 

*Lentelėje pateikti duomenys nėra tikslūs ir skirti tik palyginimo tikslams. 

 

Dauguma kitų reikšmingų branduolinių avarijų įvyko tik branduolinės energetikos 

vystymosi pradžios laikotarpiu. Tuo metu nebuvo griežtų saugos reikalavimų ir pakankamų žinių apie 

branduolinę energetiką, todėl istorinius duomenis galima naudoti tik bendrai branduolinių avarijų 

grėsmės apžvalgai. 

Pagal Ignalinos AE avarinės parengties plano, patvirtinto valstybės įmonės Ignalinos AE 

generalinio direktoriaus 2011 m. vasario 2 d. įsakymu Nr. VĮs-62, Neprojektinių avarijų aprašą, 

pavojingiausia Ignalinos AE neprojektinė avarija, kurios scenarijus buvo įvertintas, yra šilumą 

išskiriančių rinklių kritimas į panaudoto branduolinio kuro rinklių išlaikymo baseino dugną, kurio 

metu prasideda savaiminė grandininė reakcija. Šio įvykio tikimybinis vertinimas nebuvo atliktas, 

tačiau prielaidos, darytos analizuojant inžineriniu vertinimu ir deterministiniais metodais, leidžia 

manyti, kad galimo pavojaus tikimybė (T) yra labai maža. 

Vertinant išorinius įvykius, kurie gali sukelti Ignalinos AE branduolines ar radiologines 

avarijas, yra išskiriamas lėktuvo kritimo įvykis, kuris gali sukelti sunkiausius radiologinius 

padarinius. Tikimybiniais metodais nustatyta, kad vidutinė lėktuvo kritimo ant Ignalinos AE 

teritorijos tikimybė yra 10-8 eilės įvykio per metus, todėl galimo pavojaus tikimybę (T) vertiname 

kaip labai mažą. 

Galimo pavojaus tikimybės (T) įvertinimas. Labai maža tikimybė, 1 balas. 

Poveikio gyventojų gyvybei ir sveikatai (P1) įvertinimas. 

Įvykus šilumą išskiriančių rinklių kritimo į Ignalinos AE panaudoto branduolinio kuro 

kasečių išlaikymo baseino dugną avarijai, kurios metu prasideda savaiminė grandininė reakcija, yra 

galimas radionuklidų išmetimas į aplinką. Tokio išmetimo radiologiniai padariniai konservatyviai 

(darant pačias nepalankiausiais prielaidas) yra įvertinti Ignalinos AE avarinės parengties plane. Šio 

įvertinimo rezultatai parodė, kad šios neprojektinės avarijos sukelti radiologiniai padariniai neviršytų 

higienos normose ir kituose norminiuose dokumentuose nustatytų ribų. Vis dėlto, atsižvelgiant į tai, 

kad vyksta Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimas  ir dalis panaudoto branduolinio kuro vis dar 

yra Ignalinos AE 2-ojo reaktoriaus šerdyje ir abiejų reaktorių panaudoto branduolinio kuro kasečių 

išlaikymo baseinuose, poveikis gyventojų gyvybei ir sveikatai (P1) vertinamas kaip ribotas. 

Ribotas, 2 balai. 

Poveikio turtui ir aplinkai (P2) įvertinimas. 

Įvykus branduolinei avarijai Ignalinos AE ir į aplinką patekus radionuklidams, gali būti 

užteršti vandens telkiniai, maisto produktai, pastatai ir kitas gyventojų turtas. Priklausomai nuo į 

aplinką išmestų radionuklidų aktyvumo, gali tekti taikyti maisto ir vandens vartojimo apribojimus, 

aplinkos ir pastatų dezaktyvavimo darbus. Atsižvelgdami į tai, kad minėtos priemonės pareikalaus 

finansinių išteklių, manome, kad poveikio (P2) turtui ir aplinkai lygis bus didelis. 

Didelis, 3 balai. 

Politinio ir (ar) socialinio poveikio (P3) įvertinimas. 

Įvykus branduolinei avarijai, laiku ir tinkamai pateikta informacija ir psichologinė parama 

gyventojams yra vienas iš svarbiausių aspektų siekiant suvaldyti neigiamus socialinius veiksnius. 

Įvertinti, kaip branduolinė avarija paveiks politinius ir socialinius veiksnius, yra sudėtinga, tačiau, 

kaip rodo pasaulinė praktika, įvykusi branduolinė avarija sukelia didelę socialinę ir psichologinę 

įtampą, kuri kelia gyventojų baimę dėl pavojaus savo bei artimųjų sveikatai ir materialinių vertybių 

praradimo. 

Kaip pavyzdį galima paminėti Černobylio BE avariją, kai informacija apie įvykį iš pradžių 

buvo slepiama ir dėl to pasklido pačių įvairiausių gandų apie galimus avarijos padarinius. Tai sukėlė 

labai didelę socialinę bei psichologinę įtampą ir gyventojų nepasitikėjimą oficialiąja informacija. 
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Ignalinos AE avarijoms valdyti yra parengtas ir patvirtintas Ignalinos AE avarinės parengties 

planas, kuriame numatytos pasirengimo ir reagavimo į branduolines avarijas priemonės. Tarp šių 

priemonių numatytas atsakingųjų institucijų bei savivaldybių informavimas įvykus avarijai. 

Nacionaliniu lygiu branduolinėms avarijoms valdyti yra parengtas Valstybinis gyventojų planas 

branduolinės avarijos atveju, kuriame numatytos visos reikiamos priemonės avarijos padariniams 

švelninti, tarp kurių ir gyventojų informavimas, psichologinės paramos teikimas. Minėti planai 

užtikrina, kad įvykus avarijai informacija bus tinkamai ir laiku pateikta gyventojams.  

Atsižvelgę į Ignalinos AE neprojektinių avarijų sąrašą, avarinės parengties planus ir 

priemones minėtoms avarijoms valdyti, manome, kad įvykus avarijai Ignalinos AE politinis ir (ar) 

socialinis poveikis (P3) bus ribotas. 

Ribotas, 2 balai. 

Pradėjus eksploatuoti naujus BEO Lietuvos teritorijoje ir kaimyninėse valstybėse, 

rizikos analizė turi būti peržiūrėta įvertinus grėsmes, kylančias iš naujų BEO. 

BENDROSIOS MATRICOS 

 raudona – labai didelė rizika 

    oranžinė  – didelė  rizika 

 geltona – vidutinė rizika 

 žalia – priimtina rizika 

 

 

 

Poveikio gyventojų gyvybei ir sveikatai (P 1) įvertinimas 

5      

4      

3      

2 X     

1      

 1 2 3 4 5 

Tikimybė (balais)→ 

Poveikio turtui ir aplinkai (P2) įvertinimas 

5      

4      

3 X     

2      

1      

 1 2 3 4 5 

Tikimybė (balais)→ 

Politinio ir (ar) socialinio poveikio (P3) įvertinimas 
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5      

4      

3      

2 X     

1      

 1 2 3 4 5 

Tikimybė (balais)→ 

GALIMAS POVEIKIS KAIMYNINĖMS ŠALIMS 

Latvijos miestas – Daugpilis (apie 100 tūkstančių gyventojų), nutolęs nuo Ignalinos AE apie 

30 km. Pietinė Daugpilio miesto dalis turi 4 gyvenvietes su daugiau nei 1 000 gyventojų ir 19 

gyvenviečių – tarp 100 ir 1 000 gyventojų. Baltarusijos segmente, patenkančiame į 30 km zoną, yra 

apie 10 gyvenviečių, kuriose gyvena apie 1 000 gyventojų, o regiono centras Breslauja yra ties 

Ignalinos AE 30 km riba. 

 

 

III. APIBENDRINIMAI IR IŠVADOS 

 
II skyriuje apžvelgtų pavojų ir jų analizės bendrasis įvertinimas buvo atliktas apskaičiuojant 

išanalizuotų galimų pavojų rizikos lygius pagal formulę: 

 

R=TxP, 

 

kur:  

R – rizika,  

T – tikimybė,  

P – padariniai (poveikis).  

galimo pavojaus rizikos gyventojų gyvybei ir sveikatai lygis – R1;  

galimo pavojaus rizikos turtui ir aplinkai lygis – R2; 

galimo pavojaus socialinės ir (ar) politinės rizikos lygis – R3. 

 

Pavienio pavojaus atveju pažymimi trys kompetentingų institucijų įvertinti galimi neigiami 

poveikiai pagal sutartus kriterijus ir pavojų kilimo tikimybė. 

Pavojaus, galinčio sukelti antrinius (kaskadinius) pavojus (Multi-hazard), atveju pažymimas 

didžiausias kiekvieno neigiamo poveikio rizikos įvertinimas, kuris pavaizduotas bendrosiose 

matricose, pateiktose po kiekvieno pavojaus aprašymo ir įvertinimo. Atitinkamai – žmonių gyvybei 

ir sveikatai – R1, aplinkai ir turtui – R2 ir neigiamas socialinis ir (ar) politinis poveikis – R3. Atskirai 

nurodoma kiekvieno poveikio kilimo tikimybė ir padarinių įvertinimas. 

Pagal nustatytų galimų pavojų tikimybės (T) ir galimų padarinių (poveikio) (P) balus 

nustatomas kiekvieno galimo pavojaus rizikos (R1, R2, R3) lygis: labai didelis, didelis, vidutinis arba 

priimtinas, taip pat apskaičiuojamas bendrasis rizikos lygis. Bendrasis rizikos lygis apskaičiuojamas 

sudėjus visas 3 rizikas (R1+R2+R3). Pažymėtina, kad bendroji rizika įvertinama labai aukšta, aukšta 

arba vidutinė, priklausomai nuo bendrosiose matricose pažymėtų rezultatų. Tai yra, jeigu bent viena 

iš 3 galimų poveikių rizika įvertinta kaip labai aukšta – bendroji rizika vertinama kaip labai aukšta, 

jeigu bent viena iš 3 galimų poveikių rizika įvertinta kaip aukšta – bendroji rizika vertinama kaip 

aukšta, jeigu bent viena iš 3 galimų poveikių rizika įvertinta kaip vidutinė – bendroji rizika vertinama 

kaip vidutinė. 
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Galimų pavojų rizikos įvertinimas 

Eil. 

Nr. 
Galimas pavojus 
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(P) įvertinimas balais  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Stichiniai ir 

katastrofiniai 

meteorologiniai 

reiškiniai 

T1– 5 

T2– 3 

T3–5 

2 3 3 10 

vidutinė rizika 

9 

didelė rizika 

15 

didelė rizika 

34 didelė  rizika 

2. Sausra T1– 5 

T2– 4 

T3–4 

1 3 5 5 

priimtina rizika 

12 

didelė rizika 

20 

labai didelė 

rizika 

37 labai didelė  rizika 

3. Įvykiai jūroje T1– 4 

T2– 3 

T3–4 

1 2 1 4 

priimtina rizika 

6 

vidutinė rizika 

4 

priimtina rizika 

14 vidutinė rizika 

4. Kenksmingųjų 

organizmų židiniai 

5 1 3 4 5 

priimtina rizika 

15 

didelė  rizika 

20 

labai didelė 

rizika 

40 labai didelė  rizika 

5. Potvynis 4 1 4 3 4 16 12 32 labai didelė  rizika 
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priimtina rizika labai didelė 

rizika 

didelė rizika 

6. Epidemijos ir (ar) 

pandemijos 

3 4 2 4 12 

labai didelė 

rizika 

6 

vidutinė rizika 

12 

labai didelė 

rizika 

30 labai didelė rizika 

7. Tarša 

radioaktyviosiomis 

medžiagomis, 

pavojingas 

radioaktyvusis 

radinys ir kitos 

radiologinės 

avarijos ir įvykiai 

3 1 2 3 3 

priimtina rizika 

6 

vidutinė rizika 

9 

didelė rizika 

18 

didelė rizika 

5 2 2 2 10 

vidutinė rizika 

10 

vidutinė rizika 

10 

vidutinė rizika 

30 

vidutinė rizika 

5 1 1 2 5 

priimtina rizika 

5 

priimtina rizika 

10 

vidutinė rizika 

20 

vidutinė rizika 

8. Kibernetinės atakos 5 1 1 3 5 

priimtina rizika 

5 

priimtina rizika 

3 

didelė rizika 

13 didelė rizika 

9. Cheminės avarijos 4 4 1 1 16 

labai didelė 

rizika 

4 

priimtina rizika 

4 

priimtina rizika 

24 labai didelė rizika 

10. Epizootijos 4 1 3 2 4 

priimtina rizika 

12 

didelė rizika 

8 

vidutinė rizika 

24 didelė rizika 

11. Branduolinės 

avarijos 

1 2 3 2 2 

priimtina rizika 

3 

vidutinė rizika 

2 

priimtina rizika 

7 vidutinė rizika 
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Galimi pavojai prioriteto tvarka: 

 

Eil. 

Nr. 
Galimas pavojus  

Rizikos lygis 

(R) 

1 2 3 

1.  Kenksmingųjų organizmų židiniai  40 labai didelė  rizika 

2.  Sausra  37 labai didelė  rizika 

3.  Stichiniai ir katastrofiniai meteorologiniai 

reiškiniai 

 34 labai didelė  rizika 

4.  Potvynis  32 labai didelė  rizika 

5.  Epidemijos ir (ar) pandemijos  30 labai didelė rizika 

6.  Cheminės avarijos  24 labai didelė rizika 

7.  Epizootijos  24 didelė rizika 

8.  Tarša radioaktyviosiomis medžiagomis  18 didelė rizika 

9.  Kibernetinės atakos  13 didelė rizika 

10.  Pavojingas radioaktyvusis radinys  30 vidutinė rizika 

11.  Kitos radiologinės avarijos ir įvykiai  20 vidutinė rizika 

12.  Įvykiai jūroje  14 vidutinė rizika 

13.  Branduolinės avarijos  7 vidutinė rizika 
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 Strūnos socialinės globos namų 

Ekstremalių situacijų valdymo plano  

Priedas Nr.:2 

 
STRŪNOS SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ PERSONALO STRUKTŪROS LENTELĖ 
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 Strūnos socialinės globos namų 

Ekstremalių situacijų valdymo plano  

Priedas Nr.:3 

 

EKSTREMALIŲJŲ ĮVYKIŲ RIZIKOS ANALIZĖ 

 

Remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 9 d. nutarime Nr. 241 „Dėl ekstremalių 

įvykių kriterijų patvirtinimo“ Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugpjūčio 24 d. kriterijais bei 

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2011 m. 

birželio 2 d. įsakymu Nr. 1-189 „Ūkio subjekto, kitos įstaigos galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos 

analizės metodinės rekomendacijos“ buvo atlikta Strūnos socialinės globos namų galimų pavojų ir 

ekstremalių situacijų rizikos analizė. 

Duomenys, gauti atlikus rizikos analizę, naudojami rengiant įstaigos ekstremaliųjų situacijų valdymo 

planą. 

 

1lentelė Nustatytų galimų pavojų apibudinimas 

Eil. 

Nr. 

Nustatytas galimas pavojus Nustatyto galimo 

pavojaus padarinių 

(poveikio) zona ir 

galimas pavojaus 

išplitimas 

Galimos pavojaus kilimo 

priežastys 

1. 2. 3. 4. 

 

I. GAMTINIO POBŪDŽIO 

 

1. Hidrometeorologiniai reiškiniai: 

 Liūtis(50 mm kritulių per 12 val.); 

 Kruša(kai ledų skersmuo 20 mm ir 

didesnis); 

 Pūga(vėjo greitis daugiau kaip 15 

m/s); 

 Snygis (20 cm per 12 val.); 

 Labai smarki audra, škvalas; 

 Viesulas(vėjo greitis – 28/32 m/s); 

 Lijundra, šlapio sniego 

apdreba(apšalo storis ant lijundros 

stovo laidų  - 35 mm) 

 Speigas(nakties temperatūra minus 

30 laipsnių C ir daugiai ir trunka 10 

dienų daugiau. 

Įstaigos teritorija 

Sutrikdomas transporto 

eismas, užpustomi ar 

užtvindomos miesto gatvės, 

nulaužiami arba išraunami 

medžiai, išverčiamos elektros 

ir telefono atramos, 

nutraukiami elektros 

perdavimo linijų laidai, 

nutraukiamas elektros 

energijos, šilumos ir kitų 

energijos rūšių tiekimas, dėl 

to sutrinka įstaigos 

aprūpinimas maistu, 

vandeniu, stabdoma įstaigos 

veikla, galimi žmonių 

sužalojimo ar mirties atvejai. 

 

2. Žmonių užkrečiamos ligos, kiti ūmūs 

žmonių sveikatos sutrikimai, nulemti 

cheminių, biologinių veiksnių. 
Įstaigos patalpos ir 

teritorija 

Užkrečiamos  kraujo ir 

invazinės ligos susižeidus, 

kvėpavimo takų ligos 

kontaktuojant su 

sergančiuoju, užkrečiamos 
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žarnyno ir parazitinės ligos 

dėl maisto ruošimo 

technologijų pažeidimų. 

 

3. Vabzdžių antplūdis 

Įstaigos teritorija 

Uodų, mašalų, vapsvų 

suaktyvėjimas šiltuoju metų 

laiku 

II. TECHNINIO POBŪDŽIO 

1. Transporto įvykis (avarija, gaisras, 

sprogimas) Įstaigos teritorija 

Atvažiuojantis transportas į 

įstaigos teritoriją pertraukų ir 

laisvalaikio lauke metu. 

2. Avarija energetikos sistemoje 

 Nutraukiamas arba sutrinka 

geriamojo pramoninio vandens 

tiekimas vartotojams; 

 Nutraukiamas arba sutrinka elektros 

energijos tiekimas vartojimas; 

 Nutraukiamas arba sutrinka šilumos 

energijos tiekimas vartotojams; 

Įstaigos patalpos ir 

teritorija 

Dėl energetinių sistemų 

įrenginių gedimų, pažeidus 

energetinių sistemų 

eksploatavimo taisykles, 

nepalankių oro sąlygų. 

Dėl komunalinių ir 

energetinių sistemų įrenginių 

gedimų, pažeidus 

komunalinių ir energetinių 

sistemų eksploatavimo 

taisykles. 

3.  Komunalinių sistemų avarijos, ryšių 

paslaugų nutraukimas(šilumos tiekimo 

nutraukimas šildymo sezono metu, 

geriamojo vandens tiekimo 

nutraukimas, interneto ryšio 

nutraukimas, ryšio nutraukimas 

viešėjame fiksuotojo telefono ryšio 

tinkle, Lietuvos nacionalinio radijo ar 

televizijos transliavimo nutraukimas)   

Įstaigos patalpos ir 

teritorija 

Komunalinių ir energetinių 

sistemų įrenginių gedimų, 

pažeidus komunalinių ir 

energetinių sistemų 

eksploatavimo taisykles, arba 

dėl nepalankių oro sąlygų. 

Ryšių sistemų įrenginių 

gedimas, pažeidus 

eksploatavimo taisykles arba 

gedimas, pažeidus 

eksploatavimo taisykles arba 

gedimas dėl nepalankių oro 

sąlygų. 

III. EKOLOGINIO POBŪDŽIO 

1. Oro, vandens, dirvožemio, grunto 

užterštumas arba kitas jiems padarytas 

poveikis. 

Įstaigos patalpos ir 

teritorija 

Teritorijos taršos 

pavojingomis medžiagomis 

atvejais. 

 

2. Radiacinė avarija: 

 Bendra arba lokalinė teritorijos 

tarša; 

 Išorinė apšvita – apšvita, kurią 

patiria žmonės, kai juos veika 

išorinė jonizuojančioji spinduliuotė 

dėl radioaktyviųjų medžiagų, 

patekusių ant kūno ar darbužių, 

iškritusių ant žemės, pastatų iš 

praslenkančio radioaktyvaus 

debesies ar esant lokalinei taršai 

 

Radioaktyvioji tarša galima: 

 Įvykus radiacinėms 

avarijos kaimyninių 

valstybių atominės 

energetikos objektuose, 

kai į aplinką išsiveržia 

didelis radioaktyviųjų 

medžiagų kiekis: 

 Nukritus kosminiam 

aparatui ar kitam 

skraidančiam objektui, 



77 

 

objektuose, naudojančiuose 

radioaktyviąsias medžiagas; 

 Vidinė apšvita – žmogaus patiriama 

apšvita, kai į jo organizmą 

kvėpuojant, su maistu ar vandeniu 

arba tiesiog per kūno odą patenka 

radionuklidai. 

kuriame yra 

radioaktyviųjų medžiagų; 

 Įvykus avarijai objekte, 

turinčiame lokalų 

radioaktyvųjį šaltinį; 

 Įvykus branduoliniam 

sprogimui 

IV. KITAS ĮVYKIS, EKSTREMALUSIS ĮVYKIS 

1. Gaisro keliamas pavojus, užsidegimo ar 

degimo grėsmė: 

 Įvairių laipsnių žmonių nudegimai; 

 Žmonių apsinuodijimas dūmais; 

 Materialiniai nuostoliai; 

 Žmonių mirties atvejai. 
Įstaigos patalpos ir 

teritorija 

 Dėl ilgalaikės sausros; 

 Dėl netvarkingų elektros 

įrenginių ir jų naudojimo 

taisyklių pažeidimo; 

 Dėl neatsargaus elgesio su  

ugnimi; 

 Dėl neatsargaus  elgesio 

su prietaisais; 

 Dėl žaibo ir elektrostatinių 

krūvių; 

 Dėl tyčinių padegimų. 
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 Strūnos socialinės globos namų 

Ekstremalių situacijų valdymo plano  

Priedas Nr.: 4 

 

 

KEITIMOSI INFORMACIJA APIE EKSTREMALIĄ SITUACIJĄ AR EKSTREMALŲ ĮVYKĮ 

SCHEMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIREKTORIUS, 

Petras Velička 
petras.velicka@strunosgn.lt 

8 387 48610 

8 686 08433 

VYR. SLAUGYTOJA 

Liudmila Diatlovskaja 

8 387 48618 

8 625 59007 

BENDROSIOS 

PAGALBOS CENTRAS 

112 

VYR. SOCIALINĖ 

DARBUOTOJA 

Rimutė Petrovič 

8 387 48610 

8 620 63548 

ŪKIO DALIES 

VEDĖJAS 

Voitechas Kazakevič 

8 387 48610 

SLAUGYTOJAI SOC. 

DARBUOTOJAI 

IR JŲ 

PADEJĖJAI 

ŪKIO DALIES 

DARBUOTOJAI  
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 Strūnos socialinės globos namų 

Ekstremalių situacijų valdymo plano  

Priedas Nr.: 5 

 

 

 

 

 

EVAKUACIJOS IŠ PASTATO PLANAI 

 

 

 

 

 

 

 
Pateikiami visų Strūnos socialinės globos namams priklausančių pastatų, kuriuose nuolat arba laikinai būna 

žmonės, žmonių evakavimo planai. 
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EVAKUACIJOS KELIŲ IŠ PASTATO SCHEMA 

  

 Strūnos socialinės globos namų 

Ekstremalių situacijų valdymo plano  

Priedas Nr.: 6 
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ŽMONIŲ JUDĖJIMO TVARKA ĮSTAIGOS TERITORIJOJE 

 

  

 Strūnos socialinės globos namų 

Ekstremalių situacijų valdymo plano  

Priedas Nr.: 7 
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ŽEMĖS SKLYPO PLANAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Strūnos socialinės globos namų 

Ekstremalių situacijų valdymo plano  

Priedas Nr.: 8 
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 Strūnos socialinės globos namų 

Ekstremalių situacijų valdymo plano  

Priedas Nr.: 9 

 

 

STRŪNOS SOCIELINĖS GLOBOS NAMŲ CIVILINĖS SAUGOS VEIKSMŲ  

PLANAS 

 

Eil. 

Nr. 

VEIKSMŲ PAVADINIMAS UŽ VEIKSMO VYKDYMĄ 

ATSAKINGAS ASMUO 

 Veiksmai gaisro atveju 

1.  Informuoti įstaigos vadovą, jeigu pavojaus signalą gavo 

kitas darbuotojas. 

Asmuo, pirmasis pastebėjęs ar 

gavęs informaciją apie įvykį. 

2.  Imtis priemonių prasidedančio gaisro gesinimui savo 

jėgomis. 

Darbuotojai  

3.  Sušaukti atsakingus darbuotojus ir priimti skubius 

sprendimus dėl tolimesnių veiksmų. 

Direktorius  

4.  Iškviesti Priešgaisrinę gelbėjimo tarnybą (PGT), pradėti 

gaisro gesinimą. 

Direktorius, asmuo atsakingas 

už viešą tvarką 

5.  Išjungti į gaisro židinį einančias elektros tiekimo linijas Ūkio dalies vadovas, asmuo 

atsakingas už viešą tvarką. 

6.  Organizuoti darbuotojų ir pacientų evakavimą iš patalpų, 

kuriose kilo gaisras. 

Dirbantys slaugytojai ir soc. 

Darbuotojai. 

7.  Nuketėjusiems gaisro metu suteikti pirmąją pagalbą, 

iškviesti medicinos tarnybas. 

Sveikatos priežiūros specialistė 

8.  Evakuoti materialines vertybes Direktoriaus pavaduotojas ūkio 

reikalams. 

9.  Užtikrinti laisvą privažiavimą prie pastato, kuriame kilo 

gaisras 

Asmuo atsakingas už viešą 

tvarką. 

10.  Organizuoti atvykstančių PGT pajėgų pasitikimą Asmuo atsakingas už viešą 

tvarką. 

11.  Atvykus ugniagesiams, vadovas, vadovavęs gesinimui, 

informuoja juos apie gaisro aplinkybes, žmonių 

buvimą/nebuvimą degančiame objekte, konsultuoja 

gesinimo vadovą apie degančio objekto ypatumus 

Direktorius  

Veiksmai pavojingų hidrometeorologinių reiškinių atveju 

12.  Informuoti įstaigos vadovą, jeigu pavojaus signalą gavo 

kitas darbuotojas 

Asmuo, pirmasis pastebėjęs ar 

gavęs informaciją apie įvykį 

13.  Pagal schemą ir sąrašą informuoti ekstremalių situacijų 

operacijų centro (ESOC) ir įstaigos atsakingus 

darbuotojus 

Direktorius  

14.  Organizuoti pasiruošimą darbuotojų ir pacientų saugumui 

užtikrinti  

Administracija, slaugytojai, 

soc. Darbuotojai. 

15.  Organizuoti pastato užsandarinimą, įrenginių 

sutvirtinimą, energetinių sistemų paruošimą atjungimui ir 

kt. 

Direktoriaus pavaduotojas ūkio 

reikalams, asmuo atsakingas už 

viešą tvarką. 

Veiksmai avarijų komunalinėse ar (ir) energetinėse sistemose atveju 

16.  Informuoti įstaigos vadovą, jeigu pavojaus signalą gavo 

kitas darbuotojas 

Asmuo, pirmasis pastebėjęs ar 

gavęs informaciją apie įvykį 
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Eil. 

Nr. 

VEIKSMŲ PAVADINIMAS UŽ VEIKSMO VYKDYMĄ 

ATSAKINGAS ASMUO 

17.  Sušaukti atsakingus įstaigos darbuotojus, informuoti apie 

susidariusią situaciją ir priimti sprendimus dėl tolimesnių 

veiksmų 

Direktorius  

18.  Informuoti darbuotojus ir paciantus apie esamą situaciją Direktoriaus pavaduotojas ūkio 

reikalams 

19.  Iškviesti avarines tarnybas Asmuo atsakingas už viešą 

tvarką. 

20.  Išjungti energetines ir komunalines sistemas (pagal 

situaciją) 

Direktorius, direktoriaus 

pavaduotojas ūkio reikalams 

21.  Evakuoti darbuotojus ir ugdytinius iš pavojingos zonos 

(pagal situaciją), pasirūpinti pirmosios medicininės 

pagalbos suteikimu 

Sveikatos priežiūros 

specialistė, slaugytojai, soc. 

Darbuotojai. 

22.  Pasirūpinti materialiniu turtu, jeigu kyla pavojus jo 

sugadinimui 

Direktoriaus pavaduotojas ūkio 

reikalams, ūkio dalies 

darbuotojai, administracija. 

23.  Pagal priimtą sprendimą, atstatyti nutrūkusios 

komunalinės ar energetinės sistemos funkcionalumą 

Energetinių ir komunalinių 

sistemų specialistai 

24.  Informuoti ESOC apie vykdomas priemones Direktorius  

Veiksmai kilus užkratų, susirgimų infekcinėmis ligomis pavojui 

25.  Informuoti įstaigos vadovą, jeigu pavojaus signalą gavo 

kitas darbuotojas 

Asmuo, pirmasis pastebėjęs ar 

gavęs informaciją apie įvykį 

26.  Sušaukti atsakingus įstaigos darbuotojus, informuoti apie 

susidariusią situaciją ir priimti skubius sprendimus dėl 

tolimesnių veiksmų 

Direktorius  

27.  Kreiptis pagalbos į Švenčionių visuomenės sveikatos 

centrą. 

Direktorius  

28.  Skelbti karantiną (esant būtinybei) Direktorius  

29.  Atlikti dezinfekciją pagal specialisto nurodymus Soc. Darbuotojai 

30.  Atšaukti masinius susibūrimus įstaigoje: šventes, 

koncertus, meninės ir sportinės veiklos užsiėmimus  

Asmuo atsakingas už viešą 

tvarką. 

31.  Kontroliuoti sanitarinių, asmens higienos reikalavimų 

laikymąsi darbuotojams ir ugdytiniams 

Direktorius, sveikatos 

priežiūros specialistė 

32.  Karantinas nutraukiamas specialistų nurodymu Direktorius, sveikatos 

priežiūros specialistė 

Veiksmai, kitų ekstremalių situacijų atvejais 

33.  Informuoti įstaigos vadovą, jeigu pavojaus signalą gavo 

kitas darbuotojas 

Asmuo, pirmasis pastebėjęs ar 

gavęs informaciją apie įvykį 

34.  Sušaukti atsakingus įstaigos darbuotojus, informuoti apie 

susidariusią situaciją ir priimti skubius sprendimus dėl 

tolimesnių veiksmų 

Direktorius  

35.  Pranešti ESOC, kitoms institucijoms apie ekstremalią 

situaciją 

Direktorius  

36.  Pranešti nuolatinės parengties pajėgoms apie ekstremalią 

situaciją 

Direktorius  

37.  Informuoti įstaigos darbuotojus apie susidariusią padėtį 

(pagal patvirtintą schemą) 

Direktorius  

38.  Organizuoti ir vykdyti evakavimo priemones (prireikus) Direktoriaus pavaduotojai, 

pedagogai 

39.  Organizuoti medicinos pagalbos teikimą nukentėjusiems Sveikatos priežiūros specialistė 
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Eil. 

Nr. 

VEIKSMŲ PAVADINIMAS UŽ VEIKSMO VYKDYMĄ 

ATSAKINGAS ASMUO 

40.  Informuoti ESOC apie objekte vykdomas priemones Direktorius  
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Specialiosios pagalbos tarnybos 

 

Bendrosios pagalbos centras  

tel. Nr. 112 

 

Švenčionių greitosios medicininės 

pagalbos centras tel. Nr. 112,  

 

Švenčionių rajono priešgaisrinė 

gelbėjimo valdyba tel. Nr. 112 

 

Švenčionių rajono vyriausiasis 

policijos komisariatas tel. Nr. 112  

 

 

 

 

 Strūnos socialinės globos namų 

Ekstremalių situacijų valdymo plano  

Priedas Nr.: 10 

 

 

 

 

PERSPĖJIMO APIE EKSTREMALIĄ SITUACIJĄ AR EKSTREMALŲ ĮVYKĮ 

SCHEMA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRŪNOS SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI 

Švenęionių rajono 

savivaldybė 

Tel. Nr. 8 387 66 388  

8 387 66 372 

Elektros tiekimo sutrikimai 

AB „LESTO” tel. Nr.1802,  
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 Strūnos socialinės globos namų 

Ekstremalių situacijų valdymo plano  

Priedas Nr.: 11 

 

DARBUOTOJŲ IR PACIENTŲ EVAKAVIMO TVARKA 

 
1. Susidarius ekstremaliai situacijai socialinės globos namuose skelbiamas pavojaus signalas: įjungiama 

rankinė gaisrinė signalizacija. 

2. Strūnos socialinės globos namų vadovai arba darbuotojai, pirmieji pastebėję ekstremalią situaciją, apie 

susidariusią padėtį praneša specialiosioms tarnyboms tel. 112. Iškviečiant specialiąsias tarnybas, 

nurodomas įstaigos adresas, kokia yra susidarė situacija ir kas pranešė. 

3. Signalą duoda darbuotojas atsakingas už vieša tvarką, ar kitas įstaigos darbuotojas, vadovų ar kitų 

atsakingų darbuotojų nurodymu. 

4. Nuskambėjus pavojaus signalui, nutraukiami visi užsiėmimai ir tuo laiku nedirbantys su pacientais 

darbuotojai, iki atvyks specialiosios tarnybos, imasi aktyvių veiksmų likviduojant pavojaus židinį arba jį 

izoliuojant. 

5. Evakuacija vykdoma pagal pridėtą evakuacijos schemą. Atsižvelgiant į susidariusią situaciją, pradedama 

iš patalpų, esančių arčiausiai pavojaus židinio.  

6. Darbuotojai, dirbantys su svarbiais dokumentais, juos pasiima ir be panikos išeina iš patalpų. Išeidami iš 

patalpų išjungia elektrą ir elektros prietaisus, vandenį, uždaro langus. Patalpos paliekamos nerakintos. 

7. Slaugytojai ir socialiniai darbuotojai ramiai praneša mokiniams apie evakuaciją, patys pasiima ir liepia 

pacientams pasiimti dokumentus, savo asmeninius daiktus (žiemą esant galimybei, aprangą).  

8. Slaugytoja įsitikina, ar visi pacientai išėjo iš jų buvimo patalpos ir tvarkingai, be panikos juda į įstaigos 

numatytą susirinkimo vietą lauke (pagal numatytą tvarką evakuacija galima tada, jeigu ekstremalios 

situacijos metu išėjimai yra laisvi, juose nėra kliūčių, keliančių pavojų žmonėms). Judėjimas vyksta 

sekančia evakavimosi kelių schemoje ( 6 PRIEDAS) numatytą tvarką: 

 Valgykloje esantys žmonės evakuojasi – 1, 3, 9 išėjimais; 

 Administraciniame pastate esantys žmonės evakuojasi – 4, 5, 6 išėjimais; 

 Gyvenamosios patalpos evakuojamos – 2, 3, 7, 8, 10 išėjimais. 

 

9. Raktai nuo atsarginių išėjimų yra pas direktoriaus pavaduotoją ūkio reikalams, bei tas patalpas 

prižiūrinčius darbuotojus. 

10. Po evakuacijos, jeigu tai nekelia pavojaus, patalpas patikrina ir įsitikina, ar nėra likusių žmonių: 

 Administracinio pastato patalpas – pavaduotojas ūkio reikalams. 

 Gyvenamąsias patalpas – tuose patalpose dirbantys ir prižiūrintys darbuotojai. 

 Valgyklos patalpas – vyr. virėja. 

11. Apie tai, kad patalpos patikrintos ir jose nėra/yra žmonių, tikrinę patalpas darbuotojai praneša įstaigos 

vadovams. 

12. Darbuotojai, išvedę pacientus į saugią vietą, patikrina buvusių patalpose iš išėjusių pacientų skaičių. 

Nustatę, kad ne visi buvę klasėje mokiniai susirinko į nurodytą vietą, praneša įstaigos vadovams. 

13. Įstaigos vadovai, gavę darbuotojų pranešimus, kad ne visi  pacientai susirinko į nurodytą vietą, 

organizuoja pacientų paiešką, informuoja specialiąsias tarnybas. 

14. Į gimnazijos patalpas galima grįžti tik gavus įstaigos vadovų, ar specialiųjų tarnybų leidimą. Į patalpas 

turi sugrįžti visi pacientai. 
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 Strūnos socialinės globos namų 

Ekstremalių situacijų valdymo plano  

Priedas Nr.: 12 

 

 

 

 

ĮSTAIGOS MATERIALINIŲ IŠTEKLIŲ ŽINYNAS 
 

 

Eil. 

Nr. 

 

Priemonė Kiekis Techniniai duomenys Valdytojas Kontaktiniai duomenys 

1. Gesintuvai  23 

MG-6 (6 kg talpos)-6 vnt 

MG-4 (4 kg talpos)- 11 

vnt. 

AG-5 (5,6 kg talpos)-3 

vnt 

VPG-10 (10 kg talpos)-

19 vnt. 

Įstaigos 

administracij

a 

Strūnos k. Švenčionių r. 

LT-18140  

tel/faks.: 8 387 48610 

el.p.: 

alina.jurkuvenaite@struno

sgn.lt 

2. 

 

Vandens 

telkiniai   

 

2  

 

Įstaigai priklausantis 

tvenkinys,  

Strūnos upelis. 

Įstaigos 

administracij

a, LR 

valstybė 

Strūnos k. Švenčionių r. 

LT-18140  

tel/faks.: 8 387 48610 

el.p.: 

alina.jurkuvenaite@struno

sgn.lt 
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 Strūnos socialinės globos namų 

Ekstremalių situacijų valdymo plano  

Priedas Nr.: 13 

  

 

 

 

ĮSTAIGOS DARBUOTOJŲ, DALYVAUJANČIŲ CIVILINĖS SAUGOS ORGANIZAVIME, 

KONTAKTAI 

 

 

Įstaigos darbuotojai atsakingi už civilinę saugą: 

Atsakomybė Pareigos Vardas, Pavardė Kontaktai 

Įstaigos vadovas Direktorius Petras Velička 8 387 48610 

Asmuo atsakingas už 

civilinę saugą 
Direktorius Petras Velička 8 387 48610 

Asmuo atsakingas už 

viešą tvarką 

ekstremaliosios 

situacijos metu 

Vyr.socialinė darbuotoja Rimutė Petrovič 8 387 48 618 

Asmuo atsakingas už 

pirmosios pagalbos 

suteikimą 

Vyr. slaugytoja Liudmila Diatlovskaja 8 387 48 618 

 

 

 

 

Atsakingų asmenų kontaktai informacijai nedarbo metu: 

Atsakingas asmuo: vardas, pavardė Asmeninis mobiliojo telefono numeris 

Petras Velička 8 686 08433 

Rimutė Petrovič 8 620 63548 

Liudmila Diatlovskaja 8 625 59007 
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 Strūnos socialinės globos namų 

Ekstremalių situacijų valdymo plano  

Priedas Nr.: 14 

 

 

 

ŠVENČIONIŲ RAJONO SPECIALIŲJŲ IR AVARINIŲ TARNYBŲ KONTAKTAI 

 

 

 

 

1. Bendrasis pagalbos centras – tel. 112 

 

2. Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos – tel. 8 5 2751194; 

el.p.lhmt@meteo.lt  

3.  

4. Švenčionių pirminės sveikatos priežiūros centras – tel.  8-387-51148 

 

5. AB „LESTO“ tel. 1802 

 

6. UAB Naujoji šiluma - (8 5) 231 1472 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:el.p.lhmt@meteo.lt
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 Strūnos socialinės globos namų 

Ekstremalių situacijų valdymo plano  

Priedas Nr.: 15 

 

ES-1, ES-2, ES-3 PRANEŠIMŲ FORMOS IR JŲ TEIKIMO TVARKA 

 

 (Pirminio pranešimo apie esamą ekstremalią situaciją formos pavyzdys) 

                                                                                                                                     FORMA ES-1 

          PIRMINIS PRANEŠIMAS _____________________________________________   

                                                                       (esama ekstremali situacija)  
1. PRANEŠĖJAS 2. ADRESATAS 
    
DATA  TEL. Nr.  TEL. Nr.  
LAIKAS  FAKSO Nr.  FAKSO Nr.  
EL. PASTAS EL. PASTAS 
3. EKSTREMALIOS SITUACIJOS PAVADINIMAS 4. ŠIO PRANEŠIMO PRIEDAI (AKTUALUS DUOMENYS, 

APIE EKSTREMALIĄ SITUACIJĄ) 
    
  LAPU SKAIČIUS 
    
    
5. Į ĮVYKIO VIETĄ IŠVYKUSIOS (DALYVAVUSIOS) CIVILINES SAUGOS IR GELBĖJIMO SISTEMOS PAJĖGOS 
    
    
    
    
6. ĮVYKIO APRAŠYMAS   
6.1. KUR ĮVYKO   
    
6.2. KAS ĮVYKO   
    
    
    
    
    
    
    
6.3. KAS PRANEŠĖ   
    
    
6.4. PRIEŽASTYS   
    
    
6.5. PROGNOZE   
    
    
7. SUŽEISTIEJI SKAIČIUS 
8. ŽUVUSIEJI SKAIČIUS 
9. INFORMACIJĄ PATEIKĘS ASMUO  

(pareigos, parašas, vardas, pavardė) 
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(Pranešimo apie atliekamus gelbėjimo darbus, ekstremalią situaciją formos pavyzdys) 

FORMA ES-2  

 PRANEŠIMAS _____________________________________________________________  

                                               (keitimasis informacija apie gelbėjimo darbus, esamą ekstremalią situaciją) 

1. PRANEŠĖJAS 2. ADRESATAS 
    
DATA  TEL. Nr.  TEL. Nr.  
LAIKAS  FAKSO Nr.  FAKSO Nr.  
EL. PASTAS EL. PASTAS 
    
3. EKSTREMALIOS SITUACIJOS PAVADINIMAS 4. ŠIO PRANEŠIMO PRIEDAI (AKTUALUS DUOMENYS 

APIE EKSTREMALIĄ SITUACIJĄ) 
    
  LAPŲ SKAIČIUS 
5. CIVILINES SAUGOS OPERACIJOS VADOVAS 6. GELBĖJIMO DARBŲ VADOVAS 
    
TEL. Nr.  TEL. Nr.  
7. DALYVAUJANČIOS PAJĖGOS (ŽMONĖS IR 

TECHNIKA) 
8. DETALUS EKSTREMALIOS SITUACIJOS 

APIBŪDINIMAS, KEITIMASIS INFORMACIJA 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
9. PADARYTA ŽALA 10. SITUACIJOS ĮVERTINIMAS 
    
    
    
    
    
11. GYVENTOJŲ / DARBUOTOJŲ APSAUGOS ORGANIZAVIMAS 
  
  
  
12. POREIKIAI, SIŪLYMAI, PASTABOS 
  
  
  
  
13. INFORMACIJĄ PATEIKĘS ASMUO  

(pareigos, parašas, vardas, pavardė) 

______________ 
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(Pranešimo apie ekstremalios situacijos padarinių likvidavimą formos pavyzdys) 

                                                                                                                           

FORMA ES-3 

 PRANEŠIMAS_____________________________________________________________  

(padėtis likvidavus ekstremalios situacijos padarinius) 

  

1. PRANEŠĖJAS 2. ADRESATAS 
    
DATA  TEL. Nr.  TEL. Nr.  
LAIKAS  FAKSO Nr.  FAKSO Nr.  
EL. PAŠTAS EL. PAŠTAS 
3. ĮVYKIO PABAIGA (TRUMPAS APRAŠYMAS) 4. ŠIO PRANEŠIMO PRIEDAI (AKTUALUS DUOMENYS 

APIE EKSTREMALIĄ SITUACIJĄ) 
    
  LAPŲ SKAIČIUS 
5. EKSTREMALIOS SITUACIJOS PAVADINIMAS   
    
    
6. ŽUVUSIEJI 
  
  
  
  
7. SUŽEISTIEJI 
  
  
  
  
8. KITA INFORMACIJA (VEIKSMAI, PADARYTA ŽALA, PATIRTI NUOSTOLIAI IR T. T.) 
  
  
  
  
  
  
9. DALYVAVUSIOS PAJĖGOS:  ŽMONĖS  TECHNIKA  
9.1. .........................................  .........................................  
9.2. .........................................  .........................................  
9.3. .........................................  .........................................  
9.4. .........................................  .........................................  
9.5. .........................................  .........................................  
9.6. .........................................  .........................................  
9.7. .........................................  .........................................  
10. INFORMACIJĄ PATEIKĘS ASMUO  

(pareigos, parašas, vardas, pavardė) 
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 Strūnos socialinės globos namų 

Ekstremalių situacijų valdymo plano  

Priedas Nr.: 16 

 

 

STRŪNOS SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ EKSTREMALIŲ SITUACIJŲ 

2015 – 2017 M. PREVENCIJOS PRIEMONIŲ PLANAS 

Nr.  1 
 

 

I. BENDROJI DALIS 

 
1. Strūnos socialinės globos namų 2015-2016 metų ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių 

planas (toliau - planas), parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 14 d. 

nutarimu Nr. 1028 “Dėl ekstremalių situacijų prevencijos vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo” (Žin., 2010, 

Nr. 87-4585). 

2. Planas reglamentuoja išankstinių priemonių ekstremaliosioms situacijoms išvengti ir jų 

padariniams sušvelninti nustatymo bei jų įgyvendinimo procedūras. 

3. Ekstremaliųjų situacijų prevencija, tai tikslingai vykdoma pasirengimo ekstremaliosioms 

situacijoms priemonių visuma. 

4. Ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planas – planas kuriame apibrėžiamos Strūnos 

socialinės globos namų procedūros skirtos mažinti avarinių situacijų, įvykių ar ekstremaliųjų įvykių kilimo 

tikimybę ir (ar) švelninti jų daromą poveikį žmonėms, turtui ir aplinkai, taip pat: 

 Nustatyti informacijos perdavimo tvarką darbuotojams apie vidinius ir išorinius pavojus, galinčius 

daryti neigiamą poveikį gyventojų sveikatai ar gyvybei, ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemones 

ir veiksmus avarinių situacijų atvejais. 

 Apibrėžti civilinės saugos pratybų atlikimo ir darbuotojų mokymo tvarką ir terminus Strūnos 

socialinės globos namuose. 

5. Plano tikslai: 

 Sukurti prevencinių priemonių sistemą Strūnos globos namuose.  

 Numatyti priemones mažinančias ekstremaliųjų situacijų riziką. 

 Užtikrinti tinkamą pasiruošimą ekstremaliosioms situacijoms ir tinkamą reagavimą į jas, siekiant 

efaktyviai ir laiku koordinuoti jų valdymą. 

 Užtikrinti efaktyvią informacijos kaitą apie ekstremaliąsias situacijas. 

 Organizuoti galimų pavojų rizikos mažinimo priemones. 

 Nustatyti darbuotojų informavimo ir mokymo tvarką ir terminus. 

6. Planas peržiūrimas ir prireikus atnaujinamas kas vienerius metus. 

7. Planas atnaujinamas, jeigu pasikeičia teisės aktai reglamentuojantys civilinę saugą, ir (arba) 

įstaigoje pradedama naudoti priemones mažinančias darbuotojų ir pacientų saugumą. 

 

II. PREVENCINIŲ PRIEMONIŲ NUSTATYMAS IR ĮGYVENDINIMAS 

 
8. Strūnos socialinės globos namų teritorijai būdingos prevencijos priemonės nustatomos 

gresiančių pavojų ir jų galimų padarinių prognoze. 

9. Ekstremaliųjų situacijų prevenciją organizuoja, vertina galimus padarinius ir įgyvendina 

prevencines priemones Strūnos socialinės globos namų administracija. 

III. PAGRINGINIŲ PREVENCINIŲ PRIEMONIŲ REGLAMENTAVIMAS 
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10. Pagrindinių prevencinių priemonių reglamentavimas yra paremtas Lietuvos Respublikos 

civilinės saugos įstatymu, kitais Civilinę saugą reglamentuojančiais teisės aktais,  

 

 

IV. EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ PREVENCIJOS PRIEMONĖS 
 

 

Eil

. 

Nr

. 

Priemonės 

pavadinimas ir tikslas 

Vykdymo laikotarpis (metais), 

įgyvendinimo terminas Atsakingi 

vykdytojai 

Atžyma 

apie 

įvykdymą 

Pastabos 
2015 

metams 

2016 

metams 

2017 

metams 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Parengti, nagrinėti ir 

prireikus atnaujinti 

ekstremalių situacijų 

prevencijos 2015 – 

2017 m. priemonių 

planą. 

Parengti 

iki 

2015.01.0

2 

I ketvirtis I ketvirtis 

Direktorius 

ir (arba) 

Atsakingas 

už civilinę 

saugą 

  

2. 

Suderinti ekstremalių 

situacijų prevencijos 

planą su Švenčionių 

rajono administracija. 

(civilinės saugos 

skyriumi) 

Iki 

2015.01.0

2 

Po 

kiekvieno 

atnaujinim

o 

Po 

kiekvieno 

atnaujinim

o 

Direktorius 

ir (arba) 

Atsakingas 

už civilinę 

saugą 

  

3. 

Kaupti ir analizuoti 

informaciją ir 

duomenis apie 

buvusias 

ekstremaliąsias 

situacijas, 

ekstremaliuosius 

įvykius 

Pastoviai Pastoviai Pastoviai 

Atsakingas 

už civilinę 

saugą 

  

4. 

Tikslinti Strūnos 

socialinės globos 

namų galimų pavojų 

ir rizikos analizę. 

Kasmet ją peržiūrėti 

ir esant reikalui, 

taisyti. 

Esant 

reikalui 

Esant 

reikalui 

Esant 

reikalui 

Atsakingas 

už civilinę 

saugą 

  

5. 

Keičiantis 

darbuotojams, ar 

esant kitoms 

aplinkybėms tikslinti 

Strūnos socialinės 

globos namų 

ekstremalių situacijų 

valdymo grupės  

personalinę sudėtį. 

Esant 

reikalui 

Esant 

reikalui 

Esant 

reikalui 

Atsakingas 

už civilinę 

saugą 

  

6. 

Patikslinti įstaigos 

darbuotojų, susijusių 

su civiline sauga, 

Kartą per 

metus 

Kartą per 

metus 

Kartą per 

metus 

Atsakingas 

už civilinę 

saugą 
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pareigines 

instrukcijas ar 

pareigybių 

aprašymus, ar vadovo 

įsakymus. 

7. 

Tikslinti tarpusavio 

pagalbos planą su 

Švenčionių rajono 

savivaldybe. 

Esant 

reikalui 

Esant 

reikalui 

Esant 

reikalui 

Atsakingas 

už civilinę 

saugą 

  

8. 

Pasirengti įstaigos 

ekstremaliųjų 

situacijų valdymo 

planą (toliau – ESV 

planas), jį suderinti 

su suinteresuotomis 

institucijomis ir esant 

reikalui ji atnaujinti 

Iki 

2015.01.0

2 

Esant 

reikalui 

Esant 

reikalui 

Direktorius 

ir (arba) 

Atsakingas 

už civilinę 

saugą 

  

9. 
Patvirtinti EVS planą 

Direktoriaus įsakymu 

Iki 

2015.01.0

2 

Esant 

reikalui 

Esant 

reikalui 
Direktorius   

10

. 

Paskelbti ekstremalių 

situacijų valdymo 

planą ir kitus planus 

Strūnos socialinės 

globos namų 

interneto svetainėje. 

Parengus 

ir po 

kiekvieno 

atnaujinim

o 

Po 

kiekvieno 

atnaujinim

o 

Po 

kiekvieno 

atnaujinim

o 

Atsakingas 

už civilinę 

saugą 

  

11

. 

Sudaryti Strūnos 

socialinės globos 

namų operacijų 

centrą, esant reikalui 

keisti jo narius ir jų 

skaičių. 

I ketvirtis 
Esant 

reikalui 

Esant 

reikalui 

Direktorius 

ir (arba) 

Atsakingas 

už civilinę 

saugą 

  

12

. 

Užtikrinti, kad 

APGV 

organizuojamose 

Civilinės saugos 

mokymuose pagal 

kompetenciją 

dalyvautų Strūnos 

socialinės globos 

namų darbuotojai. 

Esant 

reikalui 

Esant 

reikalui 

Esant 

reikalui 
Direktorius   

13

. 

Organizuoti 

funkcines pratybas 

Strūnos socialinės 

globos namuose 

II ketvirtis 
neorganiz

uojama 
II ketvirtis 

Atsakingas 

už civilinę 

saugą 

  

14

. 

Organizuoti stalo 

pratybas Strūnos 

socialinės globos 

namų organizacinėje 

grupėje. 

neorganiz

uojama 

Kartą per 

metus, 

išskyrus 

metus 

kada 

organizuoj

amos 

neorganiz

uojama 

Atsakingas 

už civilinę 

saugą 
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funkcinės 

pratybos. 

15

. 

Organizuoti Civilinės 

saugos mokymus 

darbuotojams. 

Užtikrinti, kad 

organizuojamuose 

mokymuose 

dalyvautų visi 

įstaigos darbuotojai.  

Kartą per 

metus 

Kartą per 

metus 

Kartą per 

metus 

Atsakingas 

už civilinę 

saugą 

  

16

. 

Atnaujinti Civilinės 

saugos darbuotojų 

mokymų programą 

pagal galiojančius 

(atsinaujintus) teisės 

aktus. 

Esant 

reikalui 

Esant 

reikalui 

Esant 

reikalui 

Atsakingas 

už civilinę 

saugą 

  

17

. 

Darbuotojų mokymą 

įforminti įsakymu ir 

protokolu. 

Kartą per 

metus 

Kartą per 

metus 

Kartą per 

metus 

Direktorius 

ir (arba) 

Atsakingas 

už civilinę 

saugą 

  

18

. 

Dalyvauti  tikrinant 

įstaigos Civilinės 

saugos būklę Strūnos 

socialinės globos 

namuose. 

Esant 

reikalui 

Esant 

reikalui 

Esant 

reikalui 

Direktorius 

ir (arba) 

Atsakingas 

už civilinę 

saugą 

  

19

. 

Šalinti Civilinės 

saugos  būklės 

patikrinimo metu 

nustatytus trūkumus, 

atsižvelgti į 

nurodomas 

rekomendacijas dėl 

civilinės saugos 

gerinimo. 

Esant 

reikalui 

Esant 

reikalui 

Esant 

reikalui 

Direktorius 

ir (arba) 

Atsakingas 

už civilinę 

saugą 

  

20

. 

Dalyvauti rajono 

savivaldybės ESK 

posėdžiuose 

Esant 

reikalui 

Esant 

reikalui 

Esant 

reikalui 

Direktorius 

ir (arba) 

Atsakingas 

už civilinę 

saugą 

  

21

. 

Nagrinėti ir atnaujinti 

priemonių  vykdymo 

gripo epidemijos 

metu planą. 

Paskelbus 

epidemiją 

Paskelbus 

epidemiją 

Paskelbus 

epidemiją 

Sveikatos 

specialistė 
  

22

. 

Aprūpinti 

darbuotojus 

individualiomis 

civilinei saugai 

skirtomis 

priemonėmis 

Esant 

poreikiui 

Esant 

poreikiui 

Esant 

poreikiui 

Atsakingas 

už civilinę 

saugą 
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23

. 

Paruošti įstaigos 

patalpas dėl laikino 

gyventojų 

apgyvendinimo 

ekstremaliųjų 

situacijų metu, pagal 

teisės akte numatytus 

reikalavimus. 

Esant 

poreikiui 

Esant 

poreikiui 

Esant 

poreikiui 

Direktorius 

ir (arba) 

Atsakingas 

už civilinę 

saugą 

  

24

. 

Vykdyti kitas CS 

funkcijas 

kasdieninėje veikloje 

ir ekstremaliųjų 

įvykių, situacijų 

atvejais. 

Esant 

poreikiui 

Esant 

poreikiui 

Esant 

poreikiui 

Direktorius 

ir (arba) 

Atsakingas 

už civilinę 

saugą 

  

 

 

 

 
BĮ „Strūnos socialinės globos namai“ 

Įmonės kodas: 190796562 
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 Strūnos socialinės globos namų 

Ekstremalių situacijų valdymo plano  

Priedas Nr.: 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĮSTAIGOS VADOVO ĮSAKYMAI CIVILINĖS 

SAUGOS KLAUSIMAIS 
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STRŪNOS SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ DIREKTORIUS 

 

ĮSAKYMAS 

DĖL CIVILINĖS SAUGOS  EKSTREMALIŲJŲ 

SITUACIJŲ VALDYMO PLANO PATVIRTINIMO 

 

2014  m. ______________ ___ d. Nr. ____ 

Strūna 

 

                     Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo (Žin., 1998, Nr. 115-3230, 

2009, Nr. 159-7207) 16 straipsnio 9 punkto reikalavimais:  

                     1. T v i r t i n u   Civilinės saugos  ekstremaliųjų  situacijų valdymo planą (pridedama). 

                     2. N u r o d a u  Civilinės saugos organizatoriui ______________ organizuoti šio plano 

įgyvendinimą, vykdymo  priežiūrą ir taisymą. 

 

 

 

Direktorius                     Petras Velička  
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STRŪNOS SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ DIREKTORIUS 

 

ĮSAKYMAS 

DĖL ASMENŲ, ATSAKINGŲ UŽ INFORMACIJOS PRIĖMIMĄ IR TEIKIMĄ PRIEŠGAISRINĖS 

APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTUI, SKYRIMO 
 

2014  m._______________  __ d. Nr. ____ 

Strūna 

 

                     Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2007 m. kovo 30 d. 

įsakymo Nr. 1V-114 „Dėl Keitimosi informacija apie įvykį, ekstremalųjį įvykį ar ekstremaliąją situaciją 

tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2010 m. liepos 30 d. įsakymo Nr. 

1V-517 redakcija) 6.1 punktu: 

1. S k i r i u Strūnos socialinės globos namų ______________ ______________ atsakingu už 

informacijos apie įvykį, ekstremalųjį įvykį ar ekstremaliąją situaciją priėmimą ir teikimą Priešgaisrinės 

apsaugos ir gelbėjimo departamentui. 

 

 

 

 

 

 

Direktorius                     Petras Velička  
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STRŪNOS SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ DIREKTORIUS 

 

ĮSAKYMAS 

DĖL DARBUOTOJŲ, ATSAKINGŲ UŽ GELBĖJIMO DARBŲ IR EVAKAVIMO 

ORGANIZAVIMĄ EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS ATVEJU, TVIRTINIMO 

 

2014  m. ______________ ___ d. Nr. ____ 

Strūna 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo (Žin., 1998, Nr. 115-3230, 2009, Nr. 159-

7207) reikalavimais ir vėlesniais jo pakeitimais, tvirtinu darbuotojų, atsakingų už gelbėjimo darbų ir 

evakavimo organizavimą ekstremalios situacijos atveju, sąrašą. 

1. Direktorius  Petras Velička tel./faks. 8 378 48 610, el.p. petras.velicka@strunosgn.lt  

2. Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams Petras Velička – atsakingas už civilinę ir priešgaisrinę 

saugą, 8 378 48 610, el.p. petras.velicka@strunosgn.lt 

3. Sekretorė Alina Jurkuvėnaitė – atsakinga už ryšius ir informavimą, tel./faks. 8 378 48 610, el.p. 

alina.jurkuvėnaitė@strunosgn.lt  

4. Vyr. socialinė darbuotoja Rimutė Petrovič – atsakinga už viešosios tvarkos palaikymą ir žmonių 

evakavimą, tel./faks. 8 378 48 610, el.p. rimute.petrovic@strunosgn.lt  

5. Ūkio dalies vedėjas Voitechas Kazakevič – atsakingas už priešgaisrinę saugą, tel./faks. 8 378 48 610 

el.p. voitechas.kazakavic@strunosgn.lt  

6. Vyr. slaugytoja Liudmila Diatlovskaja – atsakingas už pirmąją medicinos pagalbą, tel./faks. 8 387 48 

618, el.p. liudmila.diatlovskaja@strunosgn.lt  

 

 

 

 

 

Direktorius                                                                                                                   Petras Velička 
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