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Gyvename manydami, kad su mumis nieko nenutiks. Ypač jeigu nesame patyrę jokių sukrėti-
mų: upė neužliejo svetainės, vėjo gūsis nenuplėšė namo stogo, niekas mūsų nebuvo paėmę 
įkaitais, neteko bėgti iš miško vejant pušų viršūnėmis šuoliuojantiems liepsnos liežuviams... 
Esame laimingi, jeigu gyvenimo patirtis neleidžia mums tikėti, kad pateksime į ekstremalią 
situaciją. Žinoma, neturime nuolat nerimastingai laukti nelaimių ar katastrofų, bet privalome 
gebėti atpažinti artėjantį pavojų, o, jam kilus, pasielgti taip, kad išgyventume – ir mes, ir šalia 
esantys žmonės. 

Gebėjimas atpažinti pavojus ir saugiai elgtis jiems iškilus yra tik maža civilinės saugos dalelė. 
Civilinė sauga yra labai plati veikla. Ji apima pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, veiks-
mus joms gresiant ar susidarius, ekstremaliųjų situacijų likvidavimą ir jų padarinių šalinimą. 
Visos institucijos, įstaigos, įmonės yra Lietuvos civilinės saugos sistemos dalis ir turi tam tikrų 
pareigų, susijusių su civiline sauga. Profesinių mokyklų mokiniai, baigę mokyklas ir patekę į 
darbo rinką, taip pat taps civilinės saugos sistemos dalimi. Jie privalės rūpintis, kad savo veikla 
nesukeltų pavojaus kitų žmonių gyvybei ar sveikatai, turtui, aplinkai ir nesutrikdytų norma-
laus, įprasto gyvenimo ar veiklos ritmo. Todėl visose profesinio mokymo įstaigose mokoma 
civilinės saugos – taip mokiniams siekiama suteikti gyvybiškai reikalingų civilinės saugos ži-
nių ir gebėjimų. 

Mokymo priemonė „Civilinė sauga“ parengta vadovaujantis civilinės saugos mokymo progra-
ma profesinio mokymo įstaigoms ir tinka visiems švietimo posričiams, apibrėžtiems Lietuvos 
švietimo klasifikatoriuje. Tikimės, kad ši priemonė:

•	 padės besimokantiems įgyti būtinų žinių ir išsiugdyti supratimą apie galimas gamtines ne-
laimes, techninio pobūdžio avarijas, socialinės kilmės nelaimes; 

•	 bus ne tik žinių šaltinis, bet ir padės savarankiškai mąstyti, daryti išvadas;
•	 įtikins, kad menamos ir galimos situacijos gali įvykti artimiausioje (darbo ir gyvenamojoje) 

aplinkoje;
•	 leis glaustai bei sistemingai įsisavinti mokymosi turinį;
•	 sudarys galimybę būsimiems visų ekonominės veiklos sektorių specialistams vienodai su-

prasti civilinės saugos principus; 
•	 leis pasiekti kiekvienos temos pradžioje numatytus mokymosi rezultatus.

Mokymo priemonės turinys leis greičiau rasti ir išmokti ar pasikartoti reikiamą temą. Visas 
„Civilinės saugos“ kursas suskirstytas į 7 skyrius ir 21 temą. Mokymo priemonės VII skyrius „Eks-
tremaliųjų situacijų valdymas“ skirtas saugos paslaugų sektoriaus profesinių mokymo įstaigų 

Įvadas



6

mokiniams, kuriems dėl pasirinktos profesijos reikia gilesnių žinių ir gebėjimų veikti gresiant 
ar kilus nelaimėms. Šis skyrius skirtas tiems, kurie taps civilinės saugos sistemos pajėgų nariais 
ir tiesiogiai dalyvaus likviduojant įvairias avarijas bei jų padarinius. 

Kiekvienos temos pradžioje yra suformuluoti mokymosi rezultatai. Jie turėtų padėti mo-
kiniams geriau suprasti mokymosi tikslus ir poreikius, nusistatyti pasiektą pažangą ir skatinti 
siekti daugiau. 

Kiekvienoje temoje rasite didesnių temą iliustruojančių pasaulyje arba Lietuvoje įvykusių 
įvykių ar ekstremaliųjų situacijų pavyzdžių. Pavyzdžiai ir papildoma informacija išdėstyti 
glaustai, atskiromis pastraipomis, išspausdinti spalvotame fone arba išskirti kitos spalvos šriftu.

Pagrindiniai temos apibrėžimai pateikiami pastorintuoju šriftu.

Skyrių pabaigoje pateikiami klausimai ir užduotys, skirti įtvirtinti atitinkamo skyriaus me-
džiagą bei skatinti aktyvią besimokančiojo veiklą. Dalis klausimų turi aiškius atsakymus, kiti 
skatina diskusijas. Praktinės užduotys gali būti atliekamos individualiai arba grupėmis.

Pabaigoje pateikiamas trumpas terminų žodynas, literatūros ir informacijos šaltinių sąrašas, 
nurodomi temų autoriai. 

RENATA BANIULIENĖ

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo 
departamento prie VRM Ugniagesių gelbėtojų mokyklos 
Civilinės saugos mokymo centro viršininkė
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CIVILINĖS SAUGOS SAMPRATA

Civilinė sauga – tai veikla, apimanti valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų, 
ūkio subjektų ir gyventojų pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, veiksmus joms gre-
siant ar susidarius, ekstremaliųjų situacijų likvidavimą ir jų padarinių šalinimą. 

Civilinės saugos veiklą sudaro šios pagrindinės veiklos sritys: prevencija, parengtis, reagavi-
mas ir atstatymas. Jos turi būti pagrįstos rizikos ir pažeidžiamumo vertinimo duomenimis. 

Prevencija – susideda iš techninių ir organizacinių priemonių, kurios sudaro galimybę išveng-
ti staigių, netikėtų nelaimių ar tragiškų įvykių, ekstremaliųjų situacijų, o susidarius ekstremalia-
jai situacijai – sušvelninti jos padarinius. Prevencinės priemonės gali būti labai įvairios: teisinis 
reglamentavimas, teritorijų planavimas, gyventojų mokymas ir švietimas, inžinerinės-staty-
binės priemonės, kuriomis galima padidinti pastatų atsparumą galimoms nelaimėms (pvz., 
stipriems vėjams, potvyniams, žemės drebėjimams) ir kurias pasitelkiant galima išvengti arba 
sumažinti pavojų (pvz., automatinės gaisro aptikimo sistemos, pylimai, dambos, užtvankos).

Lietuvos civilinės saugos 
sistema

Mokymosi rezultatai: 

•	 gebėsite paaiškinti civilinės saugos sąvoką ir apibūdinti savo teises 
bei pareigas civilinės saugos srityje;

•	 gebėsite apibrėžti civilinės saugos veiklas ir pateikti prevencijos, 
parengties, reagavimo bei atstatymo pavyzdžių;

•	 gebėsite palyginti civilinės saugos pajėgų ir kitų civilinės saugos 
sistemos subjektų funkcijas.
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Parengtis – tai pasirengimas reaguoti į kilusius įvykius ir susidariusias ekstremaliąsias situa-
cijas. Parengtis apima ekstremaliųjų situacijų valdymo planavimą, pajėgų ir išteklių išdėsty-
mą bei rezervo kaupimą, komunikacijos, informacijos valdymo bei koordinavimo procesų 
sureguliavimą, personalo kvalifikaciją, garantuojančią efektyvų užduočių atlikimą, pratybas 
bei visuomenės mokymą. Parengčiai užtikrinti būtini valstybės organizaciniai, teisiniai bei fi-
nansiniai pajėgumai. Gera parengtis – tai strategija, sudaranti prielaidas aktyviai apsaugai nuo 
gresiančių ar susidariusių ekstremaliųjų situacijų.

Reagavimas – tai taktiniai gelbėjimo veiksmai, kurių imamasi siekiant užkirsti kelią, apriboti, 
suvaldyti netikėtumus, kurių atsiranda dėl kilusių įvykių ar susidarius ekstremaliosioms situaci-
joms. Taktiniais gelbėjimo veiksmais įvykių, ekstremaliųjų įvykių ar ekstremaliųjų situacijų metu 
siekiama išgelbėti gyventojų gyvybes, sveikatą ir turtą, suteikti jiems pirmąją medicinos pagal-
bą ir (arba) nugabenti juos į sveikatos priežiūros įstaigas, taip pat apsaugoti aplinką. Reaguojan-
čios institucijos gali būti labai įvairios, atsižvelgiant į įvykio pobūdį ir iškilusius ekstremaliosios 
situacijos valdymo uždavinius.

Reagavimas glaudžiai susijęs su ankstyvuoju perspėjimu ir su informavimo apie grėsmę siste-
momis, nes laiku ir veiksmingai pateikiama informacija apie grėsmę, kilusį įvykį ar susidariusią 
ekstremaliąją situaciją iš esmės skatina aktyvuoti reagavimo mechanizmus ir imtis veiksmų, 
kad būtų išvengta rizikos arba ji būtų sumažinta. 

Atstatymas – tai įvairūs veiksmai ir organizacinės priemonės, skirti atkurti būtiniausias gy-
venimo ir (arba) veiklos sąlygas. Atstatymas apima ekstremaliosios situacijos padarinių šali-
nimą, reagavimo veiksmų įvertinimą, įvairius padarytos žalos kompensavimo mechanizmus. 
Ne visada galima aiškiai nubrėžti ribą tarp reagavimo ir atstatymo veiksmų, nes labai dažnai 
reagavimo veiksmų tikslas yra pašalinti padarinius.

Tam, kad valstybė galėtų numatyti ir imtis įgyvendinti reikalingas prevencines priemones bei 
planuoti ir organizuoti pasirengimą reaguoti į ekstremaliąsias situacijas, turi būti visiškai aišku, 
kokie pavojai gali kilti, kokios ekstremaliosios situacijos gali susidaryti, prieš kokius galimus 
pavojus reikia imtis prevencinių bei parengties priemonių bei į kokio pobūdžio ekstremalią-

CIVILINĖ SAUGA | CIVILINĖS SAUGOS SAMPRATA | LIETUVOS CIVILINĖS SAUGOS SISTEMA

1 pav. Civilinės saugos veiklos sritys.
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3 pav. Gyventojų veiksmai, siekiant išvengti buto apiplėšimo ir jam įvykus.
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2 pav. Gyventojų veiksmai, siekiant išvengti gaisro namuose ir jam kilus.
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sias situacijas turės aktyviai reaguoti civilinės saugos sistemos pajėgos. Tam yra atliekamas 
galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos vertinimas, kai nustatoma, kokie pavojai 
yra labiau tikėtini, kokie gali sukelti didesnių padarinių, ir nusprendžiama, kokių galimų pavo-
jų rizika yra priimtina, o kokių – nepriimtina. Prevencinių ir pasirengimo priemonių imamasi 
tik prieš nepriimtiną riziką keliančius pavojus.

CIVILINĖS SAUGOS SISTEMOS SUBJEKTAI

Civilinė sauga organizuojama visoje Lietuvoje, ji apima visus asmenis, esančius Lietuvos Res-
publikos teritorijoje, todėl civilinės saugos teisiniai santykiai yra reglamentuojami įstatymu. 
Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymas priimtas 1998 m. gruodžio 15 d. Jis nustato 
civilinės saugos sistemos organizavimo ir veikimo teisinius ir organizacinius pagrindus, vals-
tybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų kompetenciją, kitų įstaigų, ūkio subjektų, gyventojų 
teises ir pareigas civilinės saugos srityje.

Viena institucija negali sėkmingai ir efektyviai vykdyti civilinės saugos veiklų: planuoti ir įgy-
vendinti prevencines priemones, pasirengti reaguoti į įvairaus pobūdžio įvykius ar ekstre-
maliąsias situacijas, atlikti įvairius gelbėjimo ir padarinių likvidavimo darbus. Todėl Lietuvoje 
organizuojant civilinę saugą numatytos funkcijos ir pareigos visoms Lietuvoje veikiančioms 
valstybės, savivaldybių institucijoms, ūkio subjektams bei kitoms įstaigoms. Funkcijų ir par-
eigų civilinės saugos srityje bei jas vykdančių subjektų visuma vadinama civilinės sau-
gos sistema. Civilinės saugos sistemos tikslai:

• užtikrinti prevencinių priemonių planavimą ir įgyvendinimą, skatinti visuomenės iniciatyvą 
civilinės saugos srityje ir stiprinti pasitikėjimą civilinės saugos sistemos veikla, mokyti visuo-
menę praktinių veiksmų kilus ekstremaliosioms situacijoms;

• gresiant ar susidarius ekstremaliosioms situacijoms padėti gyventojams, valstybės ir savi-
valdybių institucijoms ir įstaigoms, kitoms įstaigoms ir ūkio subjektams išvengti arba patirti 
kuo mažiau žalos, išlaikyti rimtį, išsaugoti gyvybę, sveikatą, turtą ir apsaugoti aplinką, užti-
krinti optimalų materialinių išteklių naudojimą.

Civilinės saugos sistemą Lietuvoje sudaro šie subjektai: 

•	 Lietuvos	Respublikos	Vyriausybė,	
•	 ministerijos	ir	kitos	valstybės	institucijos	ir	įstaigos,	
•	 ekstremaliųjų	situacijų	komisijos,
•	 savivaldybių	institucijos	ir	įstaigos,
•	 ūkio	subjektai,	kitos	įstaigos,
•	 operacijų	centrai,
•	 civilinės	saugos	sistemos	pajėgos.
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Lietuvos Respublikos Vyriausybė

Lietuvos Respublikos Vyriausybė skelbia ir atšaukia valstybės lygio ekstremaliąją situaciją, tvir-
tina valstybinius ekstremaliųjų situacijų valdymo planus bei kitus teisės aktus, reglamentuo-
jančius civilinę saugą, nustato civilinės saugos mokymo, ekstremaliųjų situacijų prevencijos 
vykdymo, civilinės saugos pratybų organizavimo, ekstremaliųjų situacijų skelbimo ir atšauki-
mo tvarką, gyventojų evakavimo organizavimo ir kitas su civilinės saugos veiklos organizavi-
mu susijusias tvarkas.

Ministerijos ir kitos valstybės institucijos

Ministerijos ir kitos valstybės institucijos bei įstaigos (toliau – valstybės institucijos) turi iš 
anksto pasirengti galimoms ekstremaliosioms situacijoms ir tinkamai veikti joms kilus. Jos iš 
anksto nustato galimus pavojus, galinčius daryti neigiamą įtaką jų kompetencijai priskirtoms 
veiklos sritims, įvertina ekstremaliųjų situacijų rizikos lygį, numato rizikos valdymo priemones 
ir parengia ekstremaliųjų situacijų valdymo planą. Valstybės institucijų darbuotojai mokomi 
civilinės saugos ir dalyvauja organizuojamose civilinės saugos pratybose.

Atsižvelgiant į priskirtos veiklos sritį, gresiančios ar susidariusios ekstremaliosios situacijos po-
būdį, valstybės institucijai gali tekti atsakomybė už valstybės lygio ekstremaliosios situacijos 
likvidavimo ir jos padarinių šalinimo organizavimą.

Ekstremaliųjų situacijų komisijos

Ekstremaliųjų situacijų komisija (toliau – ESK) – tai iš valstybės politikų, valstybės ir (arba) savi-
valdybių institucijų ir įstaigų valstybės tarnautojų ir (arba) darbuotojų, profesinės karo tarny-
bos karių sudaroma nuolatinė komisija, koordinuojanti ekstremaliųjų situacijų prevenciją, val-
dymą, likvidavimą ir padarinių šalinimą. ESK gali būti dviejų lygių – vyriausybės ir savivaldybės. 
Vyriausybės ESK vertina šalies civilinės saugos sistemos būklę, valstybės ir savivaldybių insti-
tucijų ir įstaigų pasirengimą reaguoti į ekstremaliąsias situacijas ir imasi priemonių gerinti šią 
būklę. Gresiant ar susidarius valstybės lygio ekstremaliajai situacijai, ESK priima sprendimus, 
reikalingus ekstremaliajai situacijai valdyti. Vyriausybės ESK vadovauja vidaus reikalų ministras. 

Savivaldybės ESK aptaria savivaldybės civilinės saugos sistemos būklę ir pasirengimą reaguoti 
į ekstremaliąsias situacijas, priima sprendimus, reikalingus savivaldybės teritorijoje gresian-
čiai ar susidariusiai ekstremaliajai situacijai valdyti. Savivaldybės ESK vadovauja savivaldybės 
administracijos direktorius. 

Savivaldybių institucijos ir įstaigos

Lietuvoje civilinė sauga organizuojama pagal Lietuvos teritorijos administracinį suskirstymą, 
todėl savivaldybių institucijoms ir įstaigoms yra numatyta daug funkcijų, susijusių su civiline 
sauga. Savivaldybės civilinės saugos veiklą organizuoja savivaldybės administracijos direkto-
rius. Savivaldybėje turi būti atlikta galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizė ir pa-
rengti savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo planai, organizuojamos civilinės saugos 
pratybos bei gyventojų švietimas civilinės saugos klausimais. Kilus ekstremaliajai situacijai turi 
būti organizuojamas ir koordinuojamas ekstremaliosios situacijos valdymas savivaldybės te-
ritorijoje: teikiama pagalba nukentėjusiesiems, esant būtinybei, gyventojai evakuojami į sau-
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gias vietas arba organizuojama jų apsauga kolektyvinės apsaugos statiniuose, atnaujinamas 
nutrauktų komunalinių paslaugų teikimas, atliekamas sanitarinis švarinimas ir naudojamos 
kitos radiacinio, cheminio ir biologinio kenksmingumo šalinimo priemonės ir t. t.

Ūkio subjektai, kitos įstaigos

Ūkio subjektuose ir kitose įstaigose turi būti imamasi ekstremaliųjų situacijų prevencijos prie-
monių, organizuojamos darbuotojų civilinės saugos pratybos ir mokymas, darbuotojai aprū-
pinami asmeninės apsaugos priemonėmis. Gresiant arba susidarius ekstremaliajai situacijai, 
darbuotojai turi būti nedelsiant perspėjami, organizuojamas jų evakavimas ir reikalingi gel-
bėjimo darbai. Ūkio subjektai bei kitos įstaigos, kurių vykdoma veikla gali sukelti ekstremaliąją 
situaciją, taip pat kuriuose pagal vykdomos veiklos pobūdį nuolatos ar laikinai būna žmonių 
ir kurių teritorijoje yra kultūros paveldo objektų bei miškų urėdijos, turi atlikti galimų pavojų 
ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizę bei parengti ekstremaliųjų situacijų valdymo planą. 

Ekstremaliųjų situacijų atvejais savivaldybės administracijos direktoriaus reikalavimu ūkio su-
bjektai, kitos įstaigos teikia turimus materialinius išteklius, atlieka privalomus darbus, būtinus 
ekstremaliajai situacijai ir jos padariniams šalinti.

Ūkio subjektų ir kitų įstaigų vadovai atsako už civilinės saugos parengtį vadovaujamame 
objekte.

Operacijų centrai

Ekstremaliųjų situacijų operacijų centrai – tai iš anksto sudarytos specialistų (pareigūnų, dar-
buotojų) grupės, kurios užtikrina ekstremaliųjų situacijų komisijos priimtų sprendimų įgyven-
dinimą ir organizuoja bei koordinuoja įvykių, ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų 
likvidavimą, padarinių šalinimą, gyventojų ir turto gelbėjimą. Operacijų centro nariai susiren-
ka ir pradeda veikti, kai gresia arba susidaro ekstremalioji situacija ir atsiranda poreikis orga-
nizuoti gyventojų apsaugą (pvz., evakuoti, apgyvendinti žmones) arba parūpinti materialinių 
išteklių, kurių neturi įvykio vietoje veikiančios tarnybos. 

Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centras organizuoja ir koordinuoja ekstrema-
liosios situacijos valdymą savivaldybės teritorijoje. Valstybės lygiu veiksmai koordinuojami 
per Valstybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centrą, kurį sudaro Priešgaisrinės apsaugos 
ir gelbėjimo departamentas, arba per ministerijų, kitų valstybės institucijų, įstaigų operacijų 
centrus. 

Civilinės saugos sistemos pajėgos

Civilinės saugos sistemos pajėgos – tai institucijos, kurios, gavusios pranešimą apie kilusį įvykį 
(gaisrą, avariją, griūtį ir t. t.), vyksta į įvykio vietą ir atlieka gelbėjimo, paieškos ir kitus neatidė-
liotinus darbus, likviduoja įvykius, ekstremaliuosius įvykius, ekstremaliąsias situacijas ir šalina 
padarinius ekstremaliosios situacijos židinyje.

CIVILINĖ SAUGA | CIVILINĖS SAUGOS SAMPRATA | LIETUVOS CIVILINĖS SAUGOS SISTEMA
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Pajėgos Veiksmai 

  

Priešgaisrinės gelbėjimo pajėgos:
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo depar-
tamentas prie Vidaus reikalų ministerijos ir 
jam pavaldžios įstaigos, savivaldybių prieš-
gaisrinės tarnybos, žinybinės priešgaisrinės 
pajėgos ir savanoriškos ugniagesių formuo-
tės.

Gesina gaisrus, vykdo gelbėjimo, paieškos ir 
kitus neatidėliotinus darbus, likviduoja įvy-
kius, ekstremaliuosius įvykius bei ekstrema-
liąsias situacijas ir šalina jų padarinius.

Policijos pajėgos:
Policijos departamentas prie Vidaus reikalų 
ministerijos, teritorinės ir specializuotos po-
licijos įstaigos.

Saugo ekstremaliosios situacijos židinį, kon-
troliuoja civilinės saugos sistemos pajėgų ir 
kitų tarnybų patekimą į ekstremaliosios si-
tuacijos židinį, palaiko viešąją tvarką ir užti-
krina eismo saugumą ekstremaliosios situa-
cijos židinyje, renka ir sistemina informaciją 
apie nukentėjusius ir žuvusius gyventojus, 
nustato žuvusiųjų tapatybę ir organizuoja 
jų išgabenimą iš ekstremaliosios situacijos 
židinio teisės aktų nustatyta tvarka ir atve-
jais kartu su kitomis kompetentingomis ins-
titucijomis.

Valstybės sienos apsaugos tarnybos 
prie Vidaus reikalų ministerijos pajėgos:

ekspertai, specialistai, orlaivių ekipažai ir pa-
trulinių laivų įgulos

Dalyvauja vykdant paieškos ir gelbėjimo 
darbus pasienio vidaus vandenyse, ieško 
pasiklydusių, dingusių asmenų, žvalgo eks-
tremaliosios situacijos židinį iš oro, stebi 
radiacijos foną ir padeda policijos pareigū-
nams užtikrinti arba savarankiškai vykdo 
policijos pajėgų funkcijas pasienio ruože ir 
kituose Valstybės sienos apsaugos tarnybos 
kontroliuojamuose ar saugomuose objek-
tuose.
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Sveikatos priežiūros įstaigų pajėgos:
greitosios medicinos pagalbos įstaigos, ki-
tos Lietuvos nacionalinei sveikatos sistemai 
priklausančios asmens ir visuomenės svei-
katos priežiūros įstaigos.

Teikia greitosios medicinos pagalbos pas-
laugas, prireikus nugabena nukentėjusiuo-
sius ir (arba) pacientus į asmens sveikatos 
priežiūros įstaigas, nustato cheminę, bio-
loginę, radiologinę taršą ir kontroliuoja jos 
plitimą.

Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus 
reikalų ministerijos pajėgos:
Viešojo saugumo tarnybos padaliniai.

Užkerta kelią veiksmams, keliantiems pa-
vojų gyventojų gyvybei ar sveikatai, turtui, 
gamtai, arba veiksmams, kuriais šiurkščiai 
pažeidžiama viešoji tvarka (masiniai nera-
mumai, grupiniai veiksmai, kuriais pažei-
džiama viešoji tvarka ar priešinamasi civi-
linės saugos sistemos pajėgoms), padeda 
likviduoti ekstremaliąsias situacijas ir jų pa-
darinius.

Valstybinės maisto ir veterinarijos tar-
nybos pajėgos:
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba ir jai 
pavaldžios įstaigos, veterinarijos gydytojai.

Organizuoja gyvūnų apsaugą nuo užkre-
čiamųjų ligų, o joms atsiradus – tokių ligų 
židinių likvidavimą, atlieka gyvūnų užkrečia-
mųjų ligų laboratorinius tyrimus, vykdo ap-
saugos nuo bendrų žmonėms ir gyvūnams 
užkrečiamųjų ligų, taip pat kitų gyvūnų už-
krečiamųjų ligų likvidavimo, profilaktikos ar 
apsaugos priemones, prižiūri ir kontroliuoja 
geriamojo vandens, maisto, pašarų saugą ir 
kokybę.
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Avarinių tarnybų, atliekančių neatidė-
liotinus darbus, pajėgos:
vandentiekio, kanalizacijos, elektros, šilu-
mos tinklų, dujų ūkio, kelių priežiūros tar-
nybų, sanitarinio švarinimo ir kitas komuna-
lines paslaugas teikiančių įmonių pajėgos.

Likviduoja vandentiekio, kanalizacijos, 
elektros, šilumos tinklų, dujų ūkio avarijas, 
atkuria nutrūkusių paslaugų teikimą, rūpi-
nasi kelių pravažumu (valo kelius), padaro 
nekenksmingas cheminėmis, biologinėmis, 
radiologinėmis medžiagomis užterštas pa-
talpas, surenka išsiliejusias kenksmingas 
medžiagas ir t. t.

 

Ūkio subjekto pajėgos:
ūkio subjekto darbuotojai

Pradeda gesinti ūkio subjekte kilusį gaisrą 
arba likviduoti kilusią avariją, organizuoja 
darbuotojų ir (arba) turto evakavimą, pa-
deda kitoms civilinės saugos sistemos pajė-
goms likviduoti ūkio subjekte kilusį ekstre-
malųjį įvykį ir jo padarinius.

 

Parengtų savanorių ir asociacijų pajė-
gos:
parengti savanoriai ir asociacijų nariai

Padeda likviduoti ekstremaliąsias situacijas, 
teikia pirmąją medicinos ir socialinę pagal-
bą, psichologinę paramą.

Pajėgos Veiksmai 
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Lietuvos kariuomenė nėra civilinės saugos sistemos subjektas

Lietuvos kariuomenė yra krašto apsaugos sistemos 
pagrindinė dalis ir nepriklauso civilinės saugos siste-
mai. Tačiau yra nustatyta, kad nuo 2009 metų kariuo-
menė per Karinių jūrų pajėgų Jūrų gelbėjimo koordi-
navimo centrą organizuoja, koordinuoja ir vadovauja 
žmonių paieškos ir gelbėjimo darbams paieškos bei 
gelbėjimo rajone ir vadovauja teršimo incidentų li-
kvidavimo darbams jūros rajone, taip pat reguliariai 
atlieka taršos stebėjimus iš oro virš jūros rajono. Be 
to, numatyta, kad ekstremaliųjų situacijų atvejais, kai 
įvykio mastas sparčiai didėja, tam tikroms gelbėjimo 
ir kitų neatidėliotinų darbų užduotims ekstremaliosios 
situacijos židinyje atlikti kariniai vienetai krašto apsau-
gos ministro įsakymu gali būti nusiųsti padėti civilinės 
saugos sistemos pajėgoms. Kariniai vienetai gali būti 
nusiųsti tik gavę Vyriausybės ekstremalių situacijų ko-
misijos pirmininko arba savivaldybės, kurios teritorijo-
je yra ekstremaliosios situacijos židinys, administraci-
jos direktoriaus rašytinį prašymą. 
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4 pav. Lietuvos Respublikos civilinės saugos sistema.

LR CIVILINĖS SAUGOS SISTEMA

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

Vyriausybės ekstremalių situacijų komisija

LR vidaus reikalų ministerija

Ministerijos, valstybės institucijos ir įstaigos

Savivaldybių ekstremaliųjų situacijų komisijos

Savivaldybių institucijos ir įstaigos

Ūkio subjektai, kitos įstaigos

Civilinės saugos sistemos pajėgos

Valstybės 
ekstremaliųjų situacijų 

operacijų centras

Priešgaisrinės 
apsaugos ir gelbėjimo 

departamentas prie VRM

Valstybės lygio 
ekstremaliosios 
situacijos valdymas

Savivaldybės lygio 
ekstremaliosios 
situacijos valdymas

Įvykio valdymas

Operacijų centrai

Operacijų centrai

Operacijų centrai

Nepravažiuojamas Šilutės kelias, 2011 m.

Gesinamas gaisras Traksėdžių durpyne, 
Šilutės raj., 2011 m.
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Ekstremaliųjų situacijų atvejais kariniai vienetai gali būti pasitelkiami vykdyti šias užduotis:

• perspėti gyventojus apie gresiantį pavojų;
• organizuoti ir vykdyti gyventojų ir turto evakavimą;
• turimomis priemonėmis bei darbo jėga įrengti laikino apgyvendinimo vietas (pvz., statyti 

palapines, įrengti prausyklas, lauko virtuves ir t. t.);
• aprūpinti ir aptarnauti evakuotuosius (pirmoji medicinos pagalba, apsauga, maisto ir lab-

daros dalijimas);
• nustatyti cheminio, biologinio, radiologinio, branduolinio pavojaus atvejais panaudotas ko-

vines nuodingąsias medžiagas ir jų išplitimo ribas;
• padėti palaikyti viešąją tvarką, užtikrinti gyventojų ir turto saugumą nustatytuose nelaimės 

rajonuose;
• naudojant specialiąją aviacinę įrangą (vandens krepšį) gesinti miškų ir durpynų gaisrus, li-

kviduoti kitus incidentus;
• atlikti žvalgybą iš oro kilus potvyniui, miškų ir durpynų gaisrui bei kitoms ekstremaliosioms 

situacijoms arba įvykiams;
• orlaiviais, laivais gabenti specialistus, medikus, gelbėtojus, įrangą ir reikalingas priemones į eks-

tremaliosios situacijos vietas ar įvykio židinį, o ligonius ar nukentėjusiuosius – į gydymo įstaigas;
• teikti medicinos pagalbą; 
• organizuoti ir vykdyti evakuojamų gyventojų ir technikos sanitarinį švarinimą.

CIVILINĖS SAUGOS SISTEMOS VALDYMO IR VEIKIMO 
PRINCIPAI

Ekstremaliųjų situacijų prevencijos principas – visi civilinės saugos sistemos subjektai imasi 
priemonių, kurios leistų išvengti ekstremaliosios situacijos arba sumažintų galimus padarinius.

Saugumo ir paramos principas – likviduojant įvykius ir ekstremaliąsias situacijas turi būti 
teikiama pagalba gyventojams ir užtikrinama minimali gyvenimo kokybė. 

Teritorinis principas – civilinė sauga organizuojama visoje valstybėje pagal jos teritorijos 
administracinį suskirstymą (pagal savivaldybes) ir apima visus gyventojus.

Informavimo principas – visi asmenys turi būti informuojami apie gresiančią ar susidariusią 
ekstremaliąją situaciją.

Veiklos diferencijavimo principas – civilinės saugos priemonės turi atitikti prognozuojamų 
ekstremaliųjų situacijų pavojingumą ir galimą poveikį.

Nuolatinės parengties principas – civilinės saugos sistemos pajėgos turi būti pasirengusios 
pagal kompetenciją dalyvauti likviduojant įvykį ar ekstremaliąją situaciją ir šalinant padarinius.

Viešumo principas – civilinės saugos sistemos subjektų veikla civilinės saugos srityje yra atvi-
ra visuomenei. 

Visuotinio privalomumo principas – civilinės saugos priemonės yra visiems privalomos.

Sąveikos principas – gresiant arba susidarius ekstremaliajai situacijai visų civilinės saugos 
sistemos subjektų ir karinių vienetų veiksmai turi būti koordinuojami. 
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Klausimai ir užduotys

•	 Išvardykite ir apibūdinkite civilinės saugos veiklos sritis.
•	 Paaiškinkite savo teises ir pareigas civilinės saugos srityje. 
•	 Kuriuos civilinės saugos sistemos subjektus galima vadinti „pirmaisiais 

reaguotojais“? Kodėl?
•	 Paaiškinkite civilinės saugos valdymo ir veikimo principus.
•	 Pagalvokite, kokios civilinės saugos sistemos pajėgos turėtų dalyvauti 

likviduojant gaisrą paukštyne, kokios – tramdant sporto aistruolių siautėjimą 
stadione ir kokios – likviduojant uragano padarytus nuostolius.

Racionalumo ir efektyvumo principas – civilinės saugos sistemos pajėgos ir materialiniai 
ištekliai turi būti paskirstomi ir naudojami racionaliai. 

Lietuvoje gyventojai turi teisę:

• gauti informaciją apie įvykusius įvykius, ekstremaliuosius įvykius, susidariusią ekstremaliąją 
situaciją ir apie tai, kaip elgtis susidarius ekstremaliajai situacijai;

• įvykių, ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų metu gauti pagalbą pagal civilinės sau-
gos sistemos subjektų galimybes.

Gyventojai privalo: 
• rūpintis, kad savo veikla nesukeltų pavojaus kitų gyventojų gyvybei ar sveikatai, turtui, 

aplinkai ir nesutrikdytų normalaus (įprasto) gyvenimo ar veiklos ritmo;
• pranešti civilinės saugos sistemos pajėgoms apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją si-

tuaciją;
• atlikti privalomus darbus;
• vykdyti gelbėjimo darbų vadovo, operacijų vadovo teisėtus nurodymus ir ekstremalių si-

tuacijų komisijos sprendimus, reikalingus įvykiui, ekstremaliajam įvykiui ar ekstremaliajai si-
tuacijai likviduoti, neatidėliotinais atvejais, kai kyla didelis pavojus gyventojų gyvybei, svei-
katai, turtui ar aplinkai, leisti naudotis jiems nuosavybės teise priklausančiais materialiniais 
ištekliais.

Civilinė sauga atkurtoje Lietuvoje buvo pradėta organizuoti 1991 metais. Kaip valstybės gyni-
mo priemonių dalis 1991 m. rugsėjo 23 d. buvo įkurta LR krašto apsaugos ministerijos Civili-
nės saugos ir gelbėjimo tarnyba. 1992 metais ši tarnyba tapo LR krašto apsaugos ministerijos 
Civilinės saugos departamentu. 2004 metais Civilinės saugos departamentas buvo perduotas 
LR vidaus reikalų ministerijai, o nuo 2005 metų prijungtas prie Priešgaisrinės apsaugos ir gel-
bėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos. Taigi nuo 2005 metų Lietuvoje Prieš-
gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie LR vidaus reikalų ministerijos yra civili-
nės saugos sistemos institucija, kuri vadovauja civilinės saugos sistemos veiklai, koordinuoja 
ekstremaliųjų situacijų prevencijos vykdymą, gyventojų, valstybės ir savivaldybių institucijų 
bei įstaigų, kitų įstaigų ir ūkio subjektų veiklą civilinės saugos srityje ir planuoja valstybės 
pasirengimą įgyvendinti civilinės saugos sistemos uždavinius ekstremaliųjų situacijų metu.
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Įvykis – ekstremaliojo įvykio kriterijų neatitinkantis, jų nepasiekęs gamtinis, techninis, ekolo-
ginis ar socialinis įvykis, keliantis pavojų gyventojų gyvybei ar sveikatai, jų socialinėms sąly-
goms, turtui ir (arba) aplinkai.

Ekstremalusis įvykis – nustatytus kriterijus atitinkantis, pasiekęs arba viršijęs gamtinis, tech-
ninis, ekologinis ar socialinis įvykis, kuris kelia pavojų gyventojų gyvybei ar sveikatai, jų socia-
linėms sąlygoms, turtui ir (arba) aplinkai.

Ekstremalioji situacija – dėl ekstremaliojo įvykio susidariusi padėtis, kuri gali sukelti staigų 
didelį pavojų gyventojų gyvybei ar sveikatai, turtui, aplinkai arba gyventojų žūtį, sužalojimą 
arba padaryti kitos žalos.

Ekstremalieji įvykiai ir 
ekstremaliosios situacijos

Mokymosi rezultatai: 

•	 gebėsite palyginti įvykius bei ekstremaliuosius įvykius ir paaiškinti jų 
skirtumus; 

•	 gebėsite pagal situacijos apibūdinimą nustatyti, ar yra prielaidų skelbti 
ekstremaliąją situaciją.



21CIVILINĖ SAUGA | CIVILINĖS SAUGOS SAMPRATA | EKSTREMALIEJI ĮVYKIAI IR EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS

EKSTREMALIEJI ĮVYKIAI

Lietuvoje kasmet įvyksta apie 20 000 įvykių. Įvykiai – tai gamtiniai arba dėl neatsargios ar 
neatsakingos žmogaus veiklos kylantys techniniai, ekologiniai ar socialiniai įvykiai, keliantys 
pavojų gyventojų gyvybei ar sveikatai, jų socialinėms sąlygoms, turtui ir (arba) aplinkai.

Įvykis ekstremaliuoju įvykiu vadinamas tada, kai jis atitinka, pasiekia arba viršija Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės nustatytus įvykio mastą, padarinius ar faktą apibūdinančius dydžius 
arba aplinkybes. Kasmet Lietuvoje užfiksuojama apie 400 ekstremaliųjų įvykių. 

2 pav. Ekstremalieji įvykiai 2012 metais.

Įvykis, dėl kurio padarytas 
poveikis aplinkai

3 %

Įvykis, dėl kurio sutrikdytos 
gyventojų socialinės sąlygos

4 %

Pavojingas radinys

91 %

Įvykis, dėl kurio 
nukentėjo žmonės

2 %

1 pav. Įvykiai, ekstremalieji įvykiai ir ekstremaliosios situacijos 2008–2012 metais.
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Įvykis nuo ekstremaliojo įvykio skiriasi padarytu poveikiu žmonėms, turtui, aplinkai. Ekstre-
maliaisiais įvykiais vadinami įvykiai, kurie turėjo tam tikrą neigiamą poveikį žmonėms, turtui, 
aplinkai ar socialinėms gyventojų sąlygoms. Pavyzdžiui, užfiksuotas uraganas (vėjas, kurio 
greitis pasiekia 33 m/s) ekstremaliuoju įvykiu bus laikomas tik tada, jeigu sukels 3 žmonių 
žūtį arba sutrikdys 6 žmonių sveikatą arba daugiau kaip 24 valandoms nutrauks energetikos, 
komunalinių, ryšių paslaugų teikimą, nacionalinio radijo ar televizijos transliavimą, sukels kul-
tūros vertybės praradimo grėsmę ir pan.

Gamtiniai įvykiai:
• geologiniai reiškiniai (žemės drebėjimas, 

karstinis reiškinys, nuošliauža, sufozinis 
reiškinys),

• stichiniai ir katastrofiniai meteorologiniai 
reiškiniai (vėjas, smarkus lietus, kruša, 
smarkus snygis, pūga, lijundra, smarkus 
sudėtinis apšalas, speigas, tirštas rūkas, 
šalna aktyviosios augalų vegetacijos lai-
kotarpiu, kaitra, sausra aktyviosios augalų 
vegetacijos laikotarpiu),

• stichiniai ir katastrofiniai hidrologiniai 
reiškiniai (vandens lygio pakilimas ar 
nusekimas, stichinis potvynis),

• pavojingos užkrečiamosios žmonių ligos 
protrūkiai,

• gyvūnų ligos protrūkiai,
• vabzdžių antplūdis,
• augalų ligos.

Techniniai įvykiai – tai įvairių techninių 
priemonių ar technologinių procesų 
sutrikimai:
• elektros energijos tiekimo sutrikimai ir 

(arba) gedimai,
• šilumos energijos tiekimo sutrikimai ir 

(arba) gedimai,
• dujų tiekimo sutrikimas,
• vandens tiekimo sutrikimas,
• elektroninių ryšių paslaugų teikimo 

sutrikimas ir (arba) gedimai,
• komunikacijų sistemų nutraukimas ir 

(arba) gedimai,
• kuro resursų stygius,
• hidrotechnikos statinių ir įrenginių avari-

jos ir (arba) gedimai,
• transporto (geležinkelio, oro, vandens, 

automobilių) avarijos,
• pastatų griuvimai,
• gaisrai.

Ekologiniai įvykiai – aplinkos oro, 
vandens, dirvožemio, grunto užteršimas 
cheminėmis, biologinėmis ir radioaktyvio-
siomis medžiagomis arba kitoks aplinkai 
padarytas poveikis:
• įvykiai transportuojant pavojingą krovinį,
• cheminė avarija,
• radiacinė avarija,
• naftos produktų išsiliejimas,
• pramoninė avarija pavojingame objekte,
• pavojingas radinys,
• gaisrai,
• oro tarša,
• vandens tarša,
• dirvožemio, grunto tarša.

Socialiniai įvykiai – įvykiai, susiję su 
tyčine, nusikalstama žmonių veika, ne-
valdoma žmonių minia, įvykiais pasienio 
ruože:
• visuomenės neramumai, susibūrimai, 

riaušės,
• nusikaltimai, nusikalstami neramumai, 

gaujų siautėjimas,
• karinė ataka, maištas, sukilimas,
• masinis užsieniečių antplūdis,
• žmonių grobimas, įkaitų paėmimas,
• sabotažas, diversija,
• teroristiniai išpuoliai.

1 lentelė. Lietuvoje galinčių kilti įvykių klasifikacija.
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Ekstremaliųjų įvykių kriterijus atitinka įvykiai, dėl kurių: 

• nukentėjo žmonės (žuvo, buvo sužaloti, susirgo, apsinuodijo);

• kilo pavojus ne mažiau kaip 100 žmonių gyvybei, sveikatai, turtui ir (arba) aplinkai (teroro 
akto, sprogimo grėsmė);

• sutriko gyventojų socialinės sąlygos:

° neplanuotai gana ilgam laikui nutrūko kelių, geležinkelių, oro, vandens transporto eis-
mas;

° daugiau negu parą ketvirtadaliui savivaldybės gyventojų nutrūko elektros energijos, 
gamtinių dujų, geriamojo vandens tiekimas, šilumos tiekimas šildymo sezono metu ar 
nuotekų šalinimas;

° keletą valandų šimtui tūkstančių gyventojų neveikė telefono ryšio tinklas, internetas, 
nutrūksta Lietuvos nacionalinio radijo ar televizijos transliavimas;

° kai daugiau kaip 1 valandą sutriko pagalbos skambučių priėmimas, ir dėl to nebuvo 
galima išsikviesti pagalbos tarnybos;

° kai sugriuvus pastatui neatidėliotinai reikėjo suteikti gyvenamąją vietą daugiau kaip 10 
žmonių;

• padarytas poveikis aplinkai: miškams, vandens telkiniams, orui, Žemės paviršiui ir (arba) 
gilesniems jos sluoksniams, gyvūnams, žemės ūkio ar kitiems laukiniams augalams, sau-
gomoms teritorijoms (draustiniams, regioniniams ir nacionaliniams parkams, rezervatams), 
kultūros vertybėms.

EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS 

Ekstremalioji situacija – dėl ekstremaliojo įvykio susidariusi padėtis, kuri gali sukelti staigų 
didelį pavojų gyventojų gyvybei ar sveikatai, turtui, aplinkai arba gyventojų žūtį, sužalojimą 
arba padaryti kitos žalos. 

Ne kiekvienas ekstremalusis įvykis sukelia ekstremaliąją situaciją. Ekstremalioji situacija gali 
susidaryti, jeigu ekstremaliojo įvykio neigiamas poveikis (padariniai) išplito už įvykio ribų, ir 
susidariusi padėtis sukelia ar gali sukelti gyventojų žūtį, sužalojimą ar staigų didelį pavojų 
gyventojų gyvybei ar sveikatai, turtui, aplinkai ar padaryti kitos žalos. 

Lietuvoje ekstremaliosios situacijos skirstomos į du lygius – savivaldybės ir valstybės. 

Savivaldybės lygio ekstremaliosios situacijos – tai situacijos, kurių padariniai šalinami savival-
dybėje esančiomis civilinės saugos sistemos pajėgomis ir naudojant savivaldybėje turimus 
arba iš kitų savivaldybių gautus materialinius išteklius, o padarinių išplitimo ribos neviršija 
trijų savivaldybių teritorijų ribų. 

Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos – tai situacijos, kurių padariniai šalinami naudojant 
savivaldybėse arba valstybėje turimus materialinius išteklius, o padarinių išplitimo ribos viršija 
trijų savivaldybių teritorijų ribas. 
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Ekstremalioji situacija yra skelbiama ir gali būti atšaukta. Ekstremaliosios situacijos paskelbi-
mas yra būtina sąlyga, kad civilinės saugos sistema galėtų veikti visa apimtimi. Tik paskelbus 
ekstremaliąją situaciją galima pasitelkti trūkstamus materialinius išteklius iš valstybės rezer-
vo bei ūkio subjektų, pasitelkti į pagalbą kariuomenę, evakuoti gyventojus ar pasitelkti juos 
privalomiems darbams bei suteikti materialinę paramą gyventojams, ūkio subjektams, įstai-
goms, kurie dėl ekstremaliosios situacijos patyrė žalos.

Savivaldybės lygio ekstremalioji situacija skelbiama, kai įvykis atitinka, pasiekia arba viršija Lie-
tuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintus ekstremaliųjų įvykių kriterijus ir yra bent viena iš 
šių sąlygų: 

• iš nuolatinės gyvenamosios vietos evakuojama daugiau kaip 300 savivaldybės gyventojų;
• ekstremaliojo įvykio padariniai sutrikdo daugiau kaip 500 gyventojų būtiniausias gyvenimo 

(veiklos) sąlygas ir ši padėtis trunka ilgiau kaip 24 valandas;
• ekstremaliojo įvykio padariniai išplinta daugiau kaip 2/3 savivaldybės teritorijos; 
• gelbėjimo, paieškos ar neatidėliotini darbai ir ekstremaliųjų įvykių likvidavimas savivaldy-

bės teritorijoje užtrunka arba numatoma, kad užtruks, ilgiau kaip 24 valandas;
• ekstremalusis įvykis susidaro savivaldybės teritorijoje esančiame pavojingame ar valstybi-

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

• prašoma 3 ar daugiau gretimų savivaldybių pagalbos evakuoti gyventojus, atlikti gelbėji-
mo, paieškos ir neatidėliotinus darbus, likviduoti ekstremalųjį įvykį ir šalinti jo padarinius, kai 
savivaldybėje esančių civilinės saugos sistemos pajėgų ir materialinių išteklių nepakanka.

4 pav. Ekstremalusis įvykis: gaisras didesniame 
nei 100 ha miško plote, gaisro gesinimas trunka 
ilgiau nei 24 val. Gali būti skelbiama ekstremalioji 
situacija Varėnos ir Šalčininkų savivaldybėse.

Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų komisija, gavusi informacijos apie situaciją ir grėsmes iš 
įvykio vietos, susirenka, įvertina gresiančios ar jau susidariusios ekstremaliosios situacijos po-
būdį bei mastą ir siūlo savivaldybės administracijos direktoriui skelbti ekstremaliąją situaciją 
savivaldybėje ar jos dalyje. Savivaldybės administracijos direktorius išleidžia įsakymą, kuriuo 
skelbia toje savivaldybėje savivaldybės lygio ekstremaliąją situaciją, o kai situacija normali-
zuojama ir išnyksta minėtos ekstremaliosios situacijos sąlygos, išleidžia įsakymą, kuriuo atšau-
kia ekstremaliąją situaciją.
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Valstybės lygio ekstremalioji situacija skelbiama, kai ekstremaliosios situacijos padarinių iš-
plitimo ribos viršija trijų savivaldybių teritorijų ribas. Sprendimą skelbti valstybės lygio eks-
tremaliąją situaciją priima Lietuvos Respublikos Vyriausybė, gavusi Lietuvos Respublikos Vy-
riausybės Ekstremalių situacijų komisijos pasiūlymą, kai ekstremaliosios situacijos padarinių 
išplitimo ribos viršija trijų savivaldybių teritorijų ribas.
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5 pav. Savivaldybės lygio ekstremaliosios situacijos skelbimo eiga.

Paskelbia ekstremaliąją situaciją (išleidžia įsakymą)
Savivaldybės administracijos direktorius

Pasiūlymą skelbti ekstremaliąją situaciją teikia
Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų komisija

Pateikia informaciją apie situaciją ir grėsmes iš įvykio vietos
Vadovaujantys pareigūnai iš įvykio vietos

6 pav. Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos skelbimo eiga.

Pateikia informaciją apie situaciją ir grėsmes iš įvykio vietos
Vadovaujantys pareigūnai iš įvykio vietos

Pasiūlymą skelbti ekstremaliąją situaciją teikia
Vyriausybės ekstremaliųjų situacijų komisija

Paskelbia ekstremaliąją situaciją (išleidžia įsakymą)
Lietuvos Respublikos Vyriausybė
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Klausimai ir užduotys

•	 Kuo skiriasi įvykis nuo ekstremaliojo įvykio?
•	 Ar visi ekstremalieji įvykiai gali suketi ekstremaliąją situaciją? Paaiškinkite 

kodėl.
•	 Paaiškinkite, kada gali būti skelbiama savivaldybės lygio ekstremalioji 

situacija.
•	 Pasidomėkite, kuriose savivaldybėse pastaraisiais metais buvo paskelbtos 

ekstremaliosios situacijos. Kokios buvo priežastys?

2011 m. sausio 25 d. – kovo 30 d. savivaldybės lygio ekstremalioji situacija buvo paskelbta 
Pagėgių savivaldybėje, o vasario 17 d. – balandžio 22 d. – Šilutės rajono savivaldybėje. Šios 
ekstremaliosios situacijos buvo gamtinio pobūdžio, jas nulėmė pavasario potvynis Nemuno 
žemupyje, kuris užliejo kelius ir gyvenamąsias vietoves. 

2011 m. birželio 1 d., nustačius klasikinio kiaulių maro protrūkį, savivaldybės lygio ekstre-
malioji situacija paskelbta Jonavos rajono savivaldybėje. Siekiant likviduoti ligos židinį buvo 
priverstinai sunaikintos visos trijose bendrovėse augintos kiaulės (iš viso sunaikinta 39 140 
kiaulių). Taip pat sunaikinti pašarai, pašarų priedai, veterinariniai vaistai ir atlikta įmonių dezin-
fekcija. 2011 m. rugpjūčio 19 d. ekstremalioji situacija buvo atšaukta. 

2011 m. birželio 6–10 d. savivaldybės lygio ekstremalioji situacija paskelbta Šilutės rajono sa-
vivaldybėje kilus gaisrui eksploatuojamame pramoniniame Traksėdžių durpyne. Durpės degė 
maždaug 100 hektarų plote. Atskirais židiniais degė 19 durpių rietuvių (1 rietuvė – 500 m3). 
Gesinant gaisrą dalyvavo priešgaisrinės gelbėjimo, policijos, Lietuvos kariuomenės, Šilutės 
miškų urėdijos ir ūkio subjekto pajėgos. Vietos gyventojams buvo rekomenduota uždaryti 
namų, tvartų duris, langus, stoglangius, nepalikti atvirose teritorijose naminių gyvulių, paukš-
čių ir nebūti jose patiems. 

2011 m. gegužės 9 d. pirmą kartą Lietuvoje paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija, 
sutrikus medicininių atliekų tvarkymo ir naikinimo sistemai ir šalyje nelikus įmonės, kuri ga-
lėtų deginti medicinines atliekas. Tokių atliekų susikaupė per 119 tonų. Jų saugojimo vietos 
grėsė tapti epidemijos židiniais ir kėlė pavojų šalies gyventojams. 2011 m. rugpjūčio 22 d. 
Vyriausybė atšaukė ekstremaliąją situaciją. 

Šaltinis: „Civilinės saugos sistemos būklės Lietuvoje 2011 metais apžvalga“. 

2012 m. sausio 26–31 d. Kelmės rajono savivaldybės Ekstremalių situacijų komisija paskelbė 
ekstremaliąją situaciją Tytuvėnų seniūnijoje dėl gaisro Šventosios Mergelės Marijos Angelų 
Karalienės bažnyčioje. Šio gaisro gesinimas buvo sunkus ir sudėtingas. Gaisro židinius teko 
gesinti dideliame aukštyje. Dėl sudėtingos bažnyčios ir vienuolyno stogo konstrukcijos ir van-
dens tiekimo problemos užsitęsė šio gaisro lokalizavimas ir likvidavimas.

Šaltinis: „Civilinės saugos sistemos būklės Lietuvoje 2012 metais apžvalga“.
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PASIRENGIMAS 
NELAIMĖMS
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Pavojų rizikos vertinimas

Mokymosi rezultatai: 

•	 gebėsite paaiškinti pavojaus ir rizikos sąvokas; 
•	 gebėsite atpažinti ir paaiškinti galimus pavojus jūsų aplinkoje;
•	 gebėsite įvertinti ir palyginti galimų pavojų riziką.

Pavojus – galimas įvykis, keliantis grėsmę gyventojų gyvybei ar sveikatai, turtui ir (arba) aplinkai.

Rizika – tai galimo pavojaus tikimybė ir jo poveikis žmogui, turtui, aplinkai bei būtiniausioms 
gyvenimo ir veiklos sąlygoms.

Visi šiek tiek esame rizikos ekspertai ir dažniausiai suvokiame ir atpažįstame gresiančius pavo-
jus. Kiekvienas turime savo nuomonę apie galimus pavojus ir jų riziką. Tačiau reikia žinoti, kad 
rizikos suvokimas yra labai subjektyvus. Jį nulemia turimos žinios ir patirtis. Žinių galima įgyti 
mokantis, jos leidžia tiksliau įvertinti pavojus, o jiems iškilus tinkamai pasielgti. Patyrę pavojus, 
jų riziką galime vertinti dvejopai – sumažinti („ne taip jau ir baisu, mes tai jau išgyvenome“) 
arba padidinti („žinau, kad baisu, mes tai patyrėme“). Kitų žmonių patirtis taip pat gali pako-
reguoti rizikos suvokimą. Apie patirtus pavojus gali papasakoti kiti žmonės, draugai, artimieji, 
apie tai rašo spaudoje, knygose. Tačiau jeigu grėsmingi įvykiai nutinka retai ir patirties nesu-
kaupta, atsiranda galimybė nepastebėti rizikos.

Johnas Adamsas knygoje „Rizika“ teigia: „Suvokta rizika yra pakeista rizika. Ji pasikeičia per aki-
mirksnį, kai tik akis atsitiktinai ją aptinka.“ Todėl pirmiausia reikia sugebėti pastebėti ir atpažinti 
artimiausioje aplinkoje esančius pavojus. Tuomet net be didelių pastangų darysime viską, 
kad išvengtume pavojaus arba kuo mažiau nuo jo nukentėtume. 
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PASIRENGIMAS VERTINTI PAVOJŲ RIZIKĄ

Norėdami nustatyti galimus pavojus ir įvertinti jų riziką, turime:

• labai aiškiai apibrėžti, kokią aplinką ketiname analizuoti. Kokios konkrečios aplinkos (objek-
to, teritorijos) pavojų riziką vertinsime? Ar tai bus namai, mokykla, įmonės patalpos ir terito-
rija, o gal miestas, savivaldybė, Lietuva, visa Europa?

• gerai pažinti analizuojamą aplinką, joje vykdomas pavojingas veiklas, žinoti galimas grės-
mes bei turėti gerą vaizduotę ir nestokoti idėjų. Tai – kolektyvinis darbas! Vieno žmogaus 
atliktas rizikos vertinimas dėl ribotų žinių, menkos patirties bei subjektyvaus rizikos suvoki-
mo gali būti labai netikslus;

• pasirinkti rizikos vertinimo metodiką. Galima pasirinkti konkrečią rizikos vertinimo meto-
diką, kurioje yra aprašyti galimų pavojų tikimybės ir padarinių vertinimo kriterijai (žr. 2 ir 
3 lenteles), tačiau kriterijus galima nustatyti ir patiems. 

1. Pavojų nustatymas. Kas gali atsitikti?

Paimkite popieriaus lapą ir surašykite visus analizuojamoje aplinkoje galimus pavojus ir tuos 
pavojus, kurie gali įvykti šalia analizuojamos aplinkos ir turėti neigiamų padarinių.

• Prisiminkite, kas jau buvo nutikę praeityje, nes ekstremalūs įvykiai gali pasikartoti. 
• Išsiaiškinkite, kokia nelaimė labiausiai tikėtina dėl geografinės padėties:

° šalia yra miškas? Kilęs miško gaisras gali sudeginti pastatus ir užtverti kelius, kuriais ga-
lima pabėgti. Taip pat miške gyvena laukinių gyvūnų, kurie gali platinti užkrečiamąsias 
ligas;

PAVOJŲ RIZIKOS ĮVERTINIMAS

Pavojų rizikos įvertinimas – tai labai svarbi veikla 
siekiant išsiaiškinti, kokie galimi pavojai kelia didžiausią 
riziką, vadinasi, yra labiausiai tikėtini ir galintys sukelti 
didžiausių neigiamų padarinių. Ši veikla vėliau suteikia 
pagrindo numatyti prevencines priemones prieš di-
delę ar labai didelę riziką keliančius pavojus ir (arba) 
suplanuoti veiksmus kilus tiems pavojams.

Pavojų rizikos vertinimas atliekamas trimis etapais:

• nustatomi galimi pavojai;
• analizuojama galimų pavojų tikimybė ir padariniai;
• nustatomas pavojų rizikos lygis ir jos priimtinumas 

(priimtina ar nepriimtina).
1 pav. Pavojų rizikos įvertinimo eiga.

RIZIKOS ĮVERTINIMAS

PAVOJŲ NUSTATYMAS

RIZIKOS ANALIZĖ

RIZIKOS NUSTATYMAS
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° šalia teka upė? Smarki liūtis gali per kelias valandas pripildyti upės vagą, vanduo gali 
užlieti teritoriją ir apsemti pastatus;

° šalia yra statūs šlaitai? Jeigu esate ant šlaito, pajudėjus gruntui, gali nučiuožti pastatai, 
galite žūti, būti sužaloti, įkalinti griuvėsiuose, likti be namų, be turto. Jeigu esate šlaito 
papėdėje, galima grunto ar purvo nuošliauža;

° netoliese yra geležinkelis arba automagistralė? Jais vežami kroviniai gali būti labai pa-
vojingi, o, įvykus avarijai, pavojingos medžiagos gali išsilieti ir užteršti orą, vandenį, 
gruntą ir apnuodyti šalia gyvenančius žmones;

° esate atviroje vietoje? Tada esate pažeidžiami dėl stiprių vėjų, audrų, perkūnijos. Vėjas 
gali nuplėšti stogą, išdaužyti langus, audroms būdingos liūtys gali sukelti staigų po-
plūdį, į pastatus gali trenkti žaibas;

• Pavojingos 
užkrečiamosios ligos

• Gyvūnų ligos, parazitų 
antplūdžiai

• Žemės drebėjimas
• Nuošliaužos (purvo, 

sniego, kranto erozija)
• Sufoziniai reiškiniai
• Cunamis, vulkanų 

išsiveržimai
• Ekstremalios 

temperatūros (staigus, 
ilgai trunkantis karštis 
arba šaltis)

• Gaisras (miško, pievos, 
miško ir miesto 
sandūroje)

• Potvynis, poplūdis, 
potvynio banga

• Audra (liūtis, kruša, 
žaibas, griaustinis)

• Žiemos audros (snygis, 
pūga, lijundra, plikledis)

• Vėjai (uraganas, 
viesulas, škvalas) 

• Padegimai
• Bombos, sprogdinimo 

grėsmės
• Visuomenės 

neramumai, 
susibūrimai, riaušės

• Nusikaltimai, 
nusikalstami 
neramumai, gaujų 
siautėjimas

• Karinė ataka, maištas, 
sukilimas 

• Masinis antplūdis 
(sirgaliai, protestuotojai, 
pabėgėliai)

• Žmonių grobimas, 
įkaitų paėmimas

• Streikai
• Sabotažas, diversija
• Teroristiniai išpuoliai 

(ginklai/sprogmenys, 
cheminiai, radiologiniai, 
biologiniai, 
kiberterorizmas)

• Oro užteršimas
• Pastatų griuvimai
• Komunikacijų sistemų 

nutraukimas/gedimai
• Energijos tiekimo 

sutrikimai/gedimai
• Įrenginių, mechanizmų 

gedimai
• Sprogimai
• Gaisrai
• Maisto užteršimas
• Kuro resursų trūkumas/

stygius
• Pavojingųjų medžiagų 

išsiliejimas/paleidimas
• Traumos
• Transporto avarijos 

(geležinkelio, oro, 
vandens, automobilių)

• Hidrotechninių 
įrenginių avarijos, 
gedimai (užtvankos, 
dambos, pylimai, 
rezervuarai)

• Vandens užteršimas

1 lentelė. Galimi pavojai.

Gamtiniai pavojai
Žmogaus tyčia 
sukelti pavojai

Žmogaus netyčia 
sukelti pavojai
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° netoliese yra didelė gamykla ar chemikalų sandėlis? Tokiuose objektuose kilus gaisrui 
ar išsiliejus pavojingoms medžiagoms, gali nukentėti ir šalia esantys objektai, ir terito-
rijos. Gali tekti evakuotis arba priešingai – galite net nežinoti apie ten kilusią avariją ir 
apsinuodyti pasklidusiomis nuodingomis medžiagomis. 

• Pagalvokite, kokie įvykiai, gali kilti dėl:

° techninių gedimų – gaisrai, sprogimai, elektros, šildymo, vandens tiekimo sutrikimai, 
kompiuteriniai gedimai ir pan.;

° žmogaus klaidos – blogo apmokymo, blogos priežiūros, kontrolės stokos, nerūpes-
tingumo, aplaidumo, nuovargio, piktnaudžiavimo (alkoholiu, vaistais) ir pan.;

° fizinės būklės – silpnų konstrukcijų, pavojingų, degių medžiagų sandėliavimo, įrengi-
nių išdėstymo, apšvietimo, evakuacijos kelių būklės ir pan.

Šiame rizikos vertinimo etape nesvarstykite, ar dažnai tai gali įvykti, ar didelių padarinių su-
kels, ar sugebėsite tai suvaldyti. Tiesiog sudarykite galimų pavojų sąrašą. Nereikėtų traukti į 
sąrašą globalių ir nuolatinių pavojų: klimato atšilimo, oro taršos, rūkymo, blogo erdvės plana-
vimo, didelio naudojamų pesticidų kiekio ir pan. Reikėtų analizuoti pavojus, kurie, kilę staiga, 
sukeltų neigiamų padarinių, o jiems valdyti ir likviduoti būtų kviečiamos civilinės saugos sis-
temos pajėgos.

2. Tikimybės ir poveikio analizė. Kokia tikimybė, kad ateityje tai gali įvykti? Koks 
galimas poveikis ir padariniai?

Sudarius galimų pavojų sąrašą, analizuojama kiekvieno į sąrašą įtraukto pavojaus tikimybė ir 
galimi padariniai. 

Pirmiausia reikia apsvarstyti, nuspręsti ir užsirašyti, kokia kiekvieno pavojaus tikimybė, t. y. re-
tai ar dažnai toks pavojus gali kilti. Prisiminkite arba paieškokite informacijos, kada toks pavo-
jus jau buvo nutikęs, ar yra galimybė, kad jis pasikartos. Net jeigu nebuvo nutikę nieko rimto, 
galvokite apie teorinę pavojaus galimybę, nemanykite, kad „pas mus taip nutikti negali“. 

Kiekvieno pavojaus tikimybė (T), atsižvelgiant į tai, didelė ji ar maža, vertinama balais pagal 
iš anksto nusistatytus kriterijus (žr. 2 lentelę). Pavyzdžiui, jeigu manome, kad pavojus gali kilti 
bent kartą per metus, jo tikimybę vertiname kaip labai didelę (T=5), o jeigu manome, kad 
toks pavojus gali įvykti kas 20–30 metų, jo tikimybę įvardijame kaip vidutinę (T=3). 

Įvertinus kiekvieno 1-ajame etape nustatyto pavojaus tikimybę, toliau įvertiname ir užsira-
šome kiekvieno pavojaus nepageidaujamus padarinius, t. y. galimą poveikį žmonėms (P1), 
turtui (P2), gyvenimo (veiklos) sąlygoms (P3). Poveikis taip pat vertinamas balais pagal iš anks-
to nusistatytus poveikio kriterijus (žr. 3 lentelę). Pavyzdžiui, pavojaus, kuriam kilus, manome, 
kad gali būti sužaloti 1–5 žmonės ir (arba) iki 50 žmonių reikėtų evakuoti, poveikis žmonių 
gyvybei ir sveikatai turėtų būti vertinamas kaip ribotas (P1=2). Jeigu manome, kad tas pats 
pavojus galėtų sutrikdyti gyvenimo ar veiklos sąlygas daugiau kaip parai, poveikį būtiniau-
sioms gyvenimo arba veiklos sąlygoms vertiname kaip didelį (P3=3). 
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Galimų padarinių (poveikio) gyventojų gyvybei ir 
sveikatai (P1) įvertinimas

Galimų padarinių 
(poveikio) lygis

Vertinimo 
balai

Žuvusiųjų, sužeistųjų nėra, žmonių evakuoti nereikia nereikšmingas 1

Gali būti sužaloti 1–5 žmonės ir (arba) iki 50 evakuotų ribotas 2

Gali žūti iki 5 žmonių ir (arba) sužalota 5–10 ir (arba) 
50–100 evakuota 

didelis 3

Gali žūti iki 20 žmonių ir (arba) 10–100 sunkiai 
sužalota ir (arba) 100–200 evakuota 

labai didelis 4

Gali žūti daugiau nei 20 žmonių ir (arba) sužalota daugiau 
nei 50 žmonių ir (arba) daugiau kaip 200 evakuota 

katastrofinis 5

Galimų padarinių (poveikio) turtui ir aplinkai (P2) 
įvertinimas (tūkst. Lt)

Galimų padarinių 
(poveikio) lygis

Vertinimo 
balai

< 10 nereikšmingas 1

10–50 ribotas 2

50–100 didelis 3

100–10 000 labai didelis 4

> 10 000 katastrofinis 5

Galimų padarinių (poveikio) gyvenimo (veiklos) 
sąlygoms (P3) įvertinimas

Galimų padarinių 
(poveikio) lygis

Vertinimo 
balai

Gyvenimo (veiklos) sąlygos sutrikdomos iki 6 valandų nereikšmingas 1

Gyvenimo (veiklos) sąlygos sutrikdomos 6–24 val. ribotas 2

Gyvenimo (veiklos) sąlygos sutrikdomos 1–3 paroms didelis 3

Gyvenimo (veiklos) sąlygos sutrikdomos 3–30 parų labai didelis 4

Gyvenimo (veiklos) sąlygos sutrikdomos > 30 parų katastrofinis 5

2 lentelė. Galimo pavojaus tikimybės (T) įvertinimo kriterijai.

Galimo pavojaus tikimybės (T) įvertinimas 
Galimo pavojaus 
tikimybės lygis 

Vertinimo 
balai

Gali įvykti dažniau negu kartą per metus l. 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 l. maža tikimybė 1

3 lentelė. Galimų padarinių (poveikio) (P) įvertinimo kriterijai.
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3. Rizikos lygio nustatymas. Ar rizikos lygis yra priimtinas ir ar jis turi būti kaip nors 
mažinamas? 

Šiame etape nustatome kiekvieno galimo pavojaus rizikos lygį. Pavojaus rizika apskaičiuoja-
ma pagal formulę R=TxP (R – rizika, T – tikimybė, P – poveikis). Tačiau atskirai vertiname po-
veikį žmonių gyvybei ir sveikatai (P1), turtui ir aplinkai (P2) bei gyvenimo (veiklos) sąlygoms 
(P3), todėl rizikos lygis skaičiuojamas atskirai: 

• žmonių gyvybei ir sveikatai R1=TxP1;
• turtui ir aplinkai R2=TxP2;
• gyvenimo (veiklos) sąlygoms R3=TxP3. 

Toliau nustatoma kiekvieno galimo pavojaus bendra rizika (R=R1+R2+R3). Pagal bendrą rizi-
kos lygį R sudaromas pavojų sąrašas prioriteto tvarka – labai didelės rizikos pavojai nurodomi 
sąrašo pradžioje. Didžiausią riziką kelia pavojai, kurie:

• sukelia didelius padarinius (poveikį) ir yra didelė tikimybė, kad jie įvyks;
• sukelia didelius padarinius (poveikį);
• yra didelė tikimybė, kad jie įvyks.

Pagal nustatytų galimų pavojų tikimybės (T) ir galimų padarinių (poveikio) (P) balus, naudo-
jantis 4 lentele, nustatomas kiekvieno galimo pavojaus rizikos (R1, R2, R3) lygis. Jis gali būti: 
labai didelis, didelis, vidutinis arba priimtinas. Kai pavojaus rizika žmonių gyvybei ir svei-
katai (R1), turtui ir aplinkai (R2) bei gyvenimo (veiklos) sąlygoms (R3) skiriasi, bendras to pavo-
jaus rizikos lygis vertinamas pagal didžiausią reikšmę. Pavyzdžiui, jeigu pavojus X kelia didelę 
riziką žmonių gyvybei ir sveikatai, labai didelę riziką turtui ir aplinkai ir vidutinę riziką gyvenimo 
(veiklos) sąlygoms, galime teigti, kad pavojus X kelia labai didelę riziką.
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4 lentelė. Rizikos lygio (R) nustatymas.

G
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1

1 3 4

Galimi padariniai (poveikis) (P)

 žalia – priimtina rizika
 geltona – vidutinė rizika
 oranžinė – didelė rizika
 raudona – labai didelė rizika
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RIZIKOS MAŽINIMAS

Įvertinus įvairių pavojų keliamos rizikos lygį, pavojams, kurių keliama rizika yra nepriimtina 
(vidutinė, didelė, labai didelė), reikėtų nustatyti priemones, kurios ją sumažintų. Riziką maži-
nančios priemonės gali būti:

• mažinančios pavojaus tikimybę:

° veiklos proceso pakeitimas, apribojimas,

° naudojamų medžiagų pakeitimas mažiau pavojingomis,

° planinė priežiūra ir remontas,

° inspekcijos, patikrinimai,

° instrukcijos ir darbo procedūros,

° stebėjimas ir kontrolė,

° mokymas saugiai elgtis (dirbti),

° informacija apie riziką,

• mažinančios poveikį (galimus padarinius):

° padidinamas atstumą tarp šaltinių ir objektų,

° ribojamas patekimas į pavojingą aplinką,

° mažinamas pavojingo poveikio plitimas (statant užtvankas, sukasant pylimus ar iška-
sant griovius),

° pažeidžiamų asmenų mokymas elgtis pavojaus atveju,

° techninės kontrolės priemonės, signalizacijos,

° asmeninės ir kolektyvinės apsaugos priemonės,

• tobulinančios reagavimą į kilusį pavojų:

° darbuotojų veiksmų planai,

° ekstremaliųjų situacijų valdymo planai,

° pratybos.

Nustačius labai didelę arba didelę riziką, šių galimų pavojų valdymas aprašomas ūkio su-
bjekto (įstaigos) ekstremaliųjų situacijų valdymo plane. Nustačius priimtiną riziką, nebūtina 
numatyti šių galimų pavojų prevencijos priemonių ir jų valdymo, bet reikia stengtis, kad rizika 
(tikimybė ar padariniai) nedidėtų. Rizikos analizė peržiūrima ir prireikus atnaujinama atsiradus 
naujiems pavojams, pertvarkius arba modernizavus įrenginius, technologinius procesus arba 
įvykus kitiems pokyčiams, didinantiems pavojų ar ekstremaliųjų situacijų riziką ir mažinan-
tiems darbuotojų saugumą.

Europos saugos ir sveikatos darbe agentūra 2006 metais parengė rizikos vertinimo parankinę 
priemonę „Pavojų identifikavimas ir prevencinių priemonių parinkimas“, kurioje yra pateikta 
gana daug prevencinių priemonių, kurios gali būti panaudotos siekiant sumažinti riziką, pa-
vyzdžių.
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5 lentelė. Kai kurių pavojų rizikos mažinimo priemonių pavyzdžiai.

Gaisras

• Tinkamas lengvai užsiliepsnojančių ir degių medžiagų 
sandėliavimas,

• lengvai užsiliepsnojančių ir degių medžiagų izoliavimas,
• užsidegimo šaltinių prevencija arba pašalinimas,
• aprūpinimas gesintuvais,
• elektros įrangos reguliarios patikros užtikrinimas,
• gaisro pavojaus signalizacijos įrengimas,
• evakuacijos maršrutų ženklinimas ir užtikrinimas, kad jie būtų 

atlaisvinti,
• mokymas,
• veiksmų pavojaus atveju pratybų vykdymas.

Elektros 
įrenginiai ir 
įranga

• Vizualinė apžiūra prieš darbą siekiant patikrinti, ar nėra defektų,
• užtikrinimas, kad elektros specialistai reguliariai patikrintų įrangą,
• įrangos gedimo arba defekto atveju: neatidėliotinas elektros srovės 

išjungimas ir kištuko ištraukimas bei pranešimas apie gedimą,
• elektros energijos linijų išjungimas,
• įžeminimo naudojimas.

Sprogimas

• Ventiliacijos naudojimas ir koncentracijų stebėsena,
• užsidegimo šaltinių prevencija arba pašalinimas,
• medžiagų, kurios kontaktuodamos su oru gali sudaryti 

sprogstamuosius mišinius, laikymas atokiai nuo atviros liepsnos, 
elektrinės įrangos, kibirkščių ir kt.,

• minimalaus medžiagų kiekio laikymas,
• draudimo tam tikras medžiagas sandėliuoti kartu paisymas,
• vengimas supilti paimtą taršos medžiagą atgal į originalią pakuotę,
• pavojingų zonų aptvėrimas,
• sprogimo atžvilgiu pavojingų zonų ženklinimas,
• mokymas,
• pratybų vykdymas.

Cheminės 
medžiagos

• Labai toksiškų medžiagų pakeitimas mažiau toksiškomis,
• jei įmanoma, kancerogeninių ir mutageninių medžiagų 

pašalinimas,
• visų pavojingų cheminių medžiagų saugos duomenų lapų 

pateikimas,
• cheminių medžiagų ženklinimas,
• tinkamas cheminių medžiagų naudojimas,
• tinkamų kolektyvinių apsaugos priemonių įrengimas,
• aprūpinimas asmeninėmis apsaugos priemonėmis,

Pavojus Rizikos mažinimo priemonės
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Cheminės 
medžiagos

• darbuotojų, dirbančių su pavojingomis medžiagomis, sveikatos 
tikrinimas,

• mokymas.

Kiti pavojai
• įspėjamųjų ženklų pavojingose vietose įrengimas,
• mokymas.

Klausimai ir užduotys

•	 Nuo ko priklauso pavojų rizika?
•	 Kas lemia rizikos suvokimą?
•	 Ar visų pavojų tikimybę galima sumažinti? Kodėl?
•	 Pagalvokite, kokie pavojai Lietuvoje sukeltų žmonių gyvybei ir sveikatai 

katastrofinių padarinių.

Užduotys darbui grupėmis

•	 Pasirinkite analizuojamą aplinką (namai/mokykla/įmonė/miestas/
savivaldybė/valstybė) ir surašykite visus joje galimus pavojus. 

•	 Vadovaudamiesi 2 ir 3 lentelėse pateiktomis tikimybės ir poveikio 
kategorijomis, įvertinkite nustatytų galimų pavojų tikimybę, poveikį žmonių 
gyvybei ir sveikatai, turtui ir aplinkai bei gyvenimo (veiklos) sąlygoms ir 
užpildykite 6 lentelę.

•	 Apskaičiuokite kiekvieno nustatyto galimo pavojaus riziką ir pagal 4 lentelę 
nustatykite rizikos lygį (užpildykite 7 lentelę).

•	 Labai didelės ir didelės rizikos pavojams pasiūlykite riziką mažinančių 
priemonių (užpildykite 8 lentelę).



37CIVILINĖ SAUGA | PASIRENGIMAS NELAIMĖMS | PAVOJŲ RIZIKOS VERTINIMAS

6 lentelė. Galimų pavojų tikimybės (T) ir poveikio (P) įvertinimas.

Eil. 
Nr.

Galimas 
pavojus 

Galimo 
pavojaus 
tikimybės 

(T) 
įvertinimas 

balais

Galimų padarinių (poveikio) (P) įvertinimas balais 

Galimi 
padariniai 
(poveikis) 

žmonių 
gyvybei ir 

sveikatai (P1)

Galimi 
padariniai 
(poveikis) 

turtui ir 
aplinkai (P2)

Galimi 
padariniai 
(poveikis) 
gyvenimo 
(veiklos) 

sąlygoms (P3)

1
Pavyzdys: 

speigas
4 3 2 4

7 lentelė. Galimų pavojų rizikos lygio nustatymas.

Eil.
Nr.

Galimas 
pavojus 

Rizikos lygio (R1, R2, R3) nustatymas 

Bendras rizikos 
lygis (R)

 R=R1+R2+R3

Rizikos 
gyventojų 
gyvybei ir 
sveikatai 
lygis (R1) 
R1=TxP1

Rizikos turtui 
ir aplinkai 
lygis (R2)
R2=TxP2

Rizikos 
gyvenimo 
(veiklos) 

sąlygoms 
lygis (R3) 
R3=TxP3

1
Pavyzdys: 

speigas
4x3=12
didelis

4х2=8
vidutinis

4х4=16
labai didelis

36 
labai didelis

Eil.
Nr.

Galimas 
pavojus

Siūlomos rizikos mažinimo priemonės 

Mažinančios 
tikimybę

Mažinančios 
padarinius 

žmonių 
gyvybei ir 
sveikatai

Mažinančios 
padarinius 

turtui ir 
aplinkai

Mažinančios 
poveikį 

gyvenimo 
(veiklos) 

sąlygoms

8 lentelė. Riziką mažinančios priemonės.
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Mokymosi rezultatai: 

•	 gebėsite paaiškinti, kas rengia ekstremaliųjų situacijų valdymo planus;
•	 gebėsite paaiškinti, kas yra Ekstremaliųjų situacijų valdymo planas.

Civilinės saugos sistemos parengtis – civilinės saugos sistemos subjektų pasirengimas re-
aguoti į susidariusią ekstremaliąją situaciją.

Ekstremaliųjų situacijų valdymo planas – dokumentas, kuriame iš anksto numatoma, kaip 
bus sutelkiami ir valdomi materialiniai ir žmogiškieji ištekliai gresiant ar susidarius ekstrema-
liosioms situacijoms.

Įvykus ekstremaliosioms situacijoms, tenka vienu metu spręsti labai daug problemų: įvertinti 
situaciją, apsaugoti žmones, priimti įvairius sprendimus ir juos įgyvendinti. Veikti reikia koky-
biškai ir labai greitai. Tai nėra lengva, nes pradiniame etape gali būti neaiškus tikslus nelaimės 
mastas ir padarytas poveikis, o užduočių spektras gali būti labai platus, nes gal bus žuvusių 
ir nukentėjusių žmonių, sugriautų arba apgadintų pastatų, infrastruktūros. Nelaimės zonoje 
gali dirbti daug skirtingų institucijų, tarnybų, teks skirstyti užduotis ir koordinuoti veiklą, todėl 
labai svarbu pasirengti reaguoti į susidariusią ekstremaliąją situaciją ir iš anksto pagalvoti, kas 
gali nutikti ir kaip tada tinkamai elgtis. Reikia parengti Ekstremaliųjų situacijų valdymo planą.

Iš anksto parengtas tinkamas planas, kilus nelaimei, sutaupo laiko ir leidžia išsaugoti žmonių 
gyvybes bei sutaupyti pinigų. Žinoma, jis negarantuoja visiško saugumo, bet jį gerokai pa-
didina. Galima apgalvotai ir neskubant pasirengti galimai nelaimei, informuoti darbuotojus 
apie galimus pavojus ir suplanuotus veiksmus, pasiskirstyti funkcijomis, numatyti reikalingus 
išteklius.

Pasirengimas ekstremalio-
sioms situacijoms. 
Planų rengimas
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Pagrindiniai plano privalumai:

• padės išvengti nereikalingų svarstymų ir gaišaties nelaimės atveju,
• sušvelnins ekstremaliųjų situacijų poveikį,
• padės greičiau atlikti atkuriamuosius darbus. 

Didžiausia kliūtis gerai suplanuoti veiksmus ekstremaliųjų situacijų atveju yra per siauras po-
žiūris į tai, ką apima planavimas. Planavimas – tai nėra plano surašymas. Planavimas – tai pro-
cesas, o ne galutinio produkto gamyba. Planavimas apima visas veiklas, praktinius veiksmus, 
sąveikas ir santykius, kad per tam tikrus terminus būtų likviduotos avarijos, sukeliančios eks-
tremaliąsias situacijas, ir jų padariniai. Geras planavimas turi sukurti bendrus principus, kurie 
galėtų būti taikomi skirtingų situacijų atvejais. Jį galima lyginti su žmonių gydymu: kiekvienas 
žmogus yra šiek tiek kitoks, bet tai netrukdo pagal bendrus ligos simptomus skirti vienodą 
gydymą. Taip yra ir ekstremaliųjų situacijų atvejais: visos situacijos skirtingos, bet daugelis 
veiksmų bus tokie patys:

• informavimas,
• valdymas,
• veiksmų koordinavimas,
• išteklių pasitelkimas.

Lietuvoje rengiami valstybiniai, savival-
dybių ir ūkio subjektų (įstaigų) ekstrema-
liųjų situacijų valdymo planai. 

Ekstremaliųjų situacijų valdymo planas 
rengiamas atlikus galimų pavojų ir eks-
tremaliųjų situacijų rizikos analizę. Plane 
aprašomos didelę ir labai didelę riziką 
keliančių pavojų ir ekstremaliųjų situaci-
jų valdymo procedūros. Jeigu įmonėje (įstaigoje) nustatyti keli pavojai (pvz., gaisras, sprogi-
mas arba didelio pavojingųjų medžiagų kiekio išsiveržimas į aplinką), plane aprašomi veiks-
mai kiekvieno pavojaus atveju.

Įmonės (įstaigos) plane yra aprašoma:

• darbuotojų perspėjimo ir informavimo organizavimas (kas, kada, kokiu būdu įspės darbuo-
tojus apie kilusį pavojų arba susidariusią ekstremaliąją situaciją); 

• informavimas apie kilusį įvykį (kas ir kam turi pranešti apie įmonėje kilusį įvykį, kas yra atsto-
vas spaudai ir pan.);

• kilusių įvykių (ekstremaliųjų situacijų) likvidavimo ir jų padarinių šalinimo organizavimas ir 
koordinavimas (kas priims sprendimus, kas organizuos gaisro gesinimą, kas rūpinsis turto 
evakavimu, elektros energijos išjungimu, kaip bus naikinami užkrečiamosiomis ligomis ser-
gantys gyvuliai ir pan.);

• darbuotojų evakavimo organizavimas (kur bus evakuojami darbuotojai, kaip tai bus orga-
nizuojama);

• darbuotojų apsaugos nuo jų gyvybei ar sveikatai pavojingų veiksnių, atsiradusių dėl gre-
siančio ar susidariusio įvykio, organizavimas, aprūpinimas asmeninės apsaugos priemonė-
mis (kas ir kaip išduos asmeninės apsaugos priemones ir pan.); 

• kolektyvinės apsaugos statiniai ir jų panaudojimo galimybės (kur jie yra, kas juos parengs 
priimti žmones);

CIVILINĖ SAUGA | PASIRENGIMAS NELAIMĖMS | PASIRENGIMAS EKSTREMALIOSIOMS SITUACIJOMS. PLANŲ RENGIMAS

Civilinės saugos pratybos Vilniaus rajone,
Nemenčinėje, 2013 m.
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• pirmosios pagalbos teikimo darbuotojams, nukentėjusiems įvykių metu, organizavimas;
• materialinių išteklių telkimo procedūros gelbėjimo, paieškos ir neatidėliotiniems darbams 

atlikti, įvykiams likviduoti ir jų padariniams šalinti (kokių išteklių gali prireikti, iš kur jie bus 
paimti, kas juos paims ir pan.).

• Kiekviena savivaldybė, siekdama tinkamai organizuoti ir koordinuoti gresiančių ar susida-
riusių ekstremaliųjų situacijų likvidavimą, jų padarinių šalinimą ir savivaldybės gyventojų 
apsaugą savo teritorijoje, rengia savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo planą. Jame 
yra aprašoma:

• kaip savivaldybės gyventojai perspėjami ir informuojami apie gresiančią ar susidariusią eks-
tremaliąją situaciją;

• gyventojų evakavimo organizavimas:

° kas ir kokia tvarka suteikia iškeldintiems gyventojams laikinas gyvenamąsias patalpas;

° kas ir kaip organizuoja gyventojų aprūpinimą maistu, geriamuoju vandeniu, vaistais, 
švariais drabužiais ir kt.;

° kas dirbs gyventojų surinkimo, tarpinių gyventojų evakavimo ir gyventojų priėmimo 
punktuose ir kur jie bus įkurti; 

° kur bus evakuojami savivaldybės gyventojai ir kokiais maršrutais;

° iš kur bus pasitelkti evakavimui reikalingi ištekliai (transporto priemonės);
• kolektyvinės apsaugos statiniai ir jų panaudojimo galimybės (adresai, galimas priimti žmo-

nių skaičius);
• ekstremaliųjų situacijų valdymo organizavimas ir koordinavimas:
• kaip ir kada sušaukiamas savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centras; 
• kokia ekstremaliųjų situacijų komisijos susirinkimo tvarka;
• ką turi daryti savivaldybės teritorijoje esančios valstybės ir savivaldybių institucijos bei įstai-

gos; 
• kokie ištekliai gali būti reikalingi ir iš kur jie bus paimami;
• kaip ir kur bus organizuojamas sanitarinis švarinimas;
• medicininės, socialinės, psichologinės ir kitos pagalbos teikimo organizavimas, švietimo ir 

kitų būtiniausių paslaugų teikimas gyventojams ekstremaliųjų įvykių ar ekstremaliųjų situ-
acijų metu (kas teikia ir kaip organizuoja);

• kaip bus palaikoma viešoji tvarka. 
• Valstybinius planus rengia valstybės institucijos pagal savo kompetencijos (veiklos) sritį. 

Juose aprašoma, kaip bus valdomos valstybės lygio ekstremaliosios situacijos. 

Pasirengimas ekstremaliosioms situacijoms, gebėjimai reaguoti į kilusius įvykius ir valdyti tam 
tikrą situaciją, parengto Ekstremaliųjų situacijų valdymo plano veiksmingumas yra įvertina-
mas per organizuojamas civilinės saugos pratybas.

Klausimai ir užduotys

•	 Perskaitykite savo savivaldybės ekstremaliųjų situacijų planą (internete arba 
savivaldybės Civilinės saugos skyriuje). Pateikite savo pastabas ir siūlymus.

•	 Perskaitykite savo profesinės mokyklos ekstremaliųjų situacijų valdymo 
planą. Pateikite savo pastabas ir siūlymus.

•	 Surenkite civilinės saugos pratybas savo mokykloje.
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GAMTINĖS 
KILMĖS 
PAVOJAI
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Gamtos pavojai

Mokymosi rezultatai: 

•	 gebėsite apibūdinti Lietuvoje galinčias įvykti stichines nelaimes, 
palyginti jų padarinius su didžiausių pasaulio stichinių nelaimių 
sukeltais padariniais; 

•	 gebėsite paaiškinti, kaip saugiai elgtis kilus stichinėms nelaimėms; 
•	 gebėsite apibūdinti klimato kaitos tendencijas ir jos poveikį žmogaus 

gyvenimui.

GAMTOS PAVOJAI LIETUVOJE

Lietuvos geografinė padėtis yra palanki. Čia nebūna galingų uraganų, nėra sąlygų susidaryti 
milžiniškiems potvyniams arba labai didelėms sausroms. Gyvename stabilioje žemės plutos 
dalyje, todėl ir didelių žemės drebėjimų tikimybė yra labai maža. Pasaulio banko vertinimu, 
pagal galimus nuostolius dėl gamtinių nelaimių Lietuva yra pačioje valstybių sąrašo pabaigo-
je. Tai reiškia, kad galimi nuostoliai dėl gamtinių nelaimių būtų labai maži, palyginti su kitomis 
valstybėmis. 

Tačiau Lietuvoje gali kilti pavojingų gamtinių reiškinių, kurie keltų grėsmę žmonių sveikatai, 
gyvybei, turtui bei aplinkai. Lietuvoje yra nustatyti stichinių, katastrofinių meteorologinių ir 
hidrologinių reiškinių rodikliai, kuriuos pasiekęs arba viršijęs gamtinis reiškinys kelia grėsmę ir 
yra vadinamas ekstremaliu. Reiškinių, kurie viršytų stichinių reiškinių rodiklius, Lietuvoje pasi-
taiko gana dažnai.
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1 pav. Stichinių meteorologinių reiškinių skaičius Lietuvoje 1961–2012 m. Šaltinis: Lietuvos hidrometeorologijos 
tarnyba prie Aplinkos ministerijos.
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 Labai smarkus lietus
 Labai stambi kruša
 Labai stiprus vėjas
 Labai smarki pūga
 Labai smarkus snygis
 Viesulas
 Šlapio sniego apdraba
 Sudėtinis apšalas
 Labai smarki lijundra

2 pav. Vidutinis stichinių ir katastrofinių meteorologinių reiškinių pasikartojimas per metus Lietuvoje.
Šaltinis: Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos.

 Labai smarkus lietus
 Labai stambi kruša
 Labai stiprus vėjas
 Labai smarki pūga
 Labai smarkus snygis
 Viesulas
 Šlapio sniego apdraba
 Sudėtinis apšalas
 Labai smarki lijundra

6,63

1,62

1,04

0,75

0,79
0,52

0,15
0,08

0,04

Lietus – dažniausias meteorologinis reiškinys Lietuvoje. Čia smarkus lietus būna vidutiniškai 
3–4 kartus per metus. Smarkiausias lietus buvo užfiksuotas 1980 m. liepos 1–2 d. Sartų ežero 
apylinkėse – per 8 valandas iškrito net 250 mm kritulių. Vanduo apsėmė laukus ir daržus, buvo 
išguldyta apie 40 proc. javų, sunaikinta 20 ha bulvių, 5 ha kukurūzų. Sartų ežero lygis pakilo 
30 cm. 2005 m. rugpjūčio 8–11 d. liūtis, viršijusi stichinio meteorologinio reiškinio kriterijus, 
sukėlė staigius potvynius ir padarė daug nuostolių Pietų ir Vakarų Lietuvos gyventojams. Per 
šias 4 lietingas rugpjūčio dienas kai kuriuose Lietuvos rajonuose prilijo 200–230 mm. Nidoje 
2005 m. rugpjūčio 9 d. lietus prilygo katastrofiniam reiškiniui – per 12 valandų iškrito 82 mm 
kritulių.
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Liūtys Lietuvą užklumpa vis dažniau. Jos užlieja namų rūsius, sukelia staigius potvynius vidu-
tinėse ir mažose upėse, miestų gatvėse sutrikdo eismą. Pavyzdžiui, Vilniuje ir Kaune kiekvieną 
vasarą stiprus lietus užtvindo gatves. Pagrindinė priežastis ta, kad miestų lietaus kanalizacijos 
sistemos yra senos ir nepritaikytos surinkti tokio didelio kritulių kiekio.

Stambi kruša – trumpalaikis reiškinys, sukeliantis ilgalaikius padarinius. Dažniausiai kruša iš-
krenta perkūnijos metu, kartais pučiant škvaliniam vėjui ir apima vos kelių ar keliolikos hekta-
rų plotą. Didžiausia kruša (ledėkų skersmuo – iki 120 mm) buvo užregistruota 1995 m. liepos 
10 d. Kybartuose. Šiek tiek mažesni ledukai (70–100 mm skersmens) – sunkiausias ledėkas 
svėrė 300 g – tą dieną iškrito Kazlų Rūdoje. Kruša prakirto šiferio stogus, išdaužė langus, buvo 
sugadinti lengvieji automobiliai, nuniokoti vaismedžiai, daržovės. Daugelyje Lietuvos rajonų 
kruša iškrenta 1–2 kartus per sezoną. Pastaraisiais metais kruša pasikartoja vis dažniau. 

Vėjas. Lietuva priskiriama prie vidutinių ir netgi silpnų vėjų kraštų. Tačiau vėjas, kurio gūsiai 
sustiprėję iki 15 m/s, tampa pavojingu meteorologiniu reiškiniu. Daugiausiai nuo stiprių vėjų 
nukenčia elektros tinklai, miškų ūkis ir pastatai. Jis nepalankus ir atviroje vietoje vykdomoms 
statyboms, žemės ūkio augalams, žvejybai ir kt. 
15 m/s ir stipresnis vėjas pajūryje pučia vidutiniš-
kai 60 dienų per metus, Vidurio Lietuvoje – 20–25 
dienas, o Rytų ir Pietryčių – tik 6–10 dienų. Vėjas, 
pasiekęs 28 m/s, tampa stichiniu meteorologiniu 
reiškiniu. Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos 
duomenimis, 1971–2012 m. Lietuvoje buvo užre-
gistruota 20 labai smarkaus vėjo atvejų. Per šį lai-
kotarpį didžiausią žalą padarė 2010 m. rugpjūčio 
8 d. Lietuvoje praūžęs škvalas. Tada žuvo 4 žmo-
nės. Labiausiai nukentėjo Alytaus, Varėnos, Kauno, 
Prienų, Kėdainių, Trakų rajonai: buvo išversti miš-
kai, be elektros liko apie 55 000 vartotojų, stipriai 
apgadinta apie 424 gyvenamuosius namus ir pastatus (daugiausiai nuplėšti arba kitaip su-
gadinti stogai). 2012 m. Lietuvoje susiformavo du škvalai: birželio 25 d. Šilutėje ir liepos 29 d. 
Nidoje. 

Vėjas, sustiprėjęs iki 33 m/s, tampa katastrofiniu meteorologiniu reiškiniu – uraganu. Nuo 
1971 m. Lietuvoje praūžė 12 uraganų. Stipriausias iš jų yra 1999 m. gruodžio 4 d Lietuvoje 
praūžęs uraganas Anatolijus. Uraganas judėjo 160–180 km/val. greičiu. Vėjas, kilęs virš jūros, 
labai didele jėga užgriuvo pajūrį. Nidoje vėjas buvo sustiprėjęs iki 40 m/s, Klaipėdoje – 38 m/s, 
kituose rajonuose – 28–32 m/s. Žuvo 2 žmonės, keletas buvo sužeista. Lietuvos pajūriui buvo 
padaryta milžiniška žala.

2005 m. sausio 9 d. Lietuvos vakarinę ir šiaurinę dalį niokojo uraganas Ervinas. Didžiausias 
vėjo greitis buvo užfiksuotas Palangoje – 32 m/s. Ervinas išlaužė miškus, apie 198 000 elektros 
vartotojų buvo likę be elektros energijos. Lietuvoje Ervinas padarė nuostolių už 22,3 mln. litų. 

Lietuvos teritorijoje formuojasi ir viesulai. Tai sūkurinis vėjas nedidelėje teritorijoje, trunkantis 
nuo 30 min. iki 4 valandų. Nuo 1951 m. Lietuvoje užfiksuotas 31 viesulas. 2011 m. liepos 27 d. 
stiprus viesulas siautėjo Šiaulių ir Radviliškio rajonuose. Nuplėšti 2 gyvenamųjų namų ir 6 ūki-
nių pastatų stogai, išversta apie 15 ha miško. Šis viesulas priskiriamas stipriausiai F2 klasei. Šiai 
klasei priklauso ir stipriausias kada nors Lietuvoje užregistruotas viesulas, siautėjęs Širvintose 
1981 m. gegužės 29 d. Tada žuvo vienas žmogus, padaryta didžiulių nuostolių.

2010 m. rugpjūčio 8 d. škvalo padariniai 
Lietuvoje, Varėnos rajone.
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Labai pavojingos vasaros audros su perkūnijomis. Žaibai yra didžiausia grėsmė perkūnijos 
metu. Žaibai – tai elektros išlydis tarp debesų arba tarp debesų ir žemės. Žaibas niekada ne-
pataiko į žemę tiesia linija, elektra nuteka į žemę pačiu lengviausiu keliu – drėgniausiomis oro 
vietomis, kuriose yra daugiau laidžių elektrai dalelyčių. Lengviausias būdas žaibui pataikyti į 
žemę – drėgni drabužiai, iš kamino rūkstantys dū-
mai, metaliniai strypai, aukšti bei drėgni statiniai, 
medžiai. Trenkdamas žaibas sukelia gaisrą, už-
muša žmones, gyvulius, pažeidžia arba suniokoja 
elektros instaliacijas, kompiuterinę įrangą, buitinę 
techniką, telekomunikacinį ryšį. Kasmet Lietuvo-
je susiformuoja apie 46 audras su perkūnijomis, 
daugiausiai jų būna Varėnoje – apie 28. 2012 m. 
Lietuvoje žaibai sukėlė 80 gaisrų. Kiekvienais me-
tais žaibas vidutiniškai nutrenkia 1–3 žmones.
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Kaip elgtis artėjant uraganiniam vėjui?
Apie artėjantį stiprų vėją, audrą ar uraganą žmonės informuojami iš anksto. Kol yra 
laiko, reikia:

• pasirūpinti maisto ir vandens atsargų, žvakių, atsarginių maitinimo elementų žibintui; 
• nustatyti maksimalų šaldytuvo šaldymo režimą – didelė tikimybė, kad nutrūks elek-

tros tiekimas; 
• sunešti baldus, lengvus daiktus iš lauko ir balkonų; 
• pritvirtinti lengvai atplėšiamas pastato dalis; 
• automobilį pastatyti kuo atviresnėje vietoje, toliau nuo medžių, elektros perdavimo 

linijų, statinių;
• sandariai uždaryti duris, langus, ventiliacines angas, palėpių angas, kad nesusidary-

tų skersvėjai;
• slėptis nuo vėjo namuose, saugiausia būti uždarose patalpose, kur yra mažiausiai 

langų: rūsyje, vonios kambaryje, koridoriuje – kuo toliau nuo langų, stiklinių lauko 
durų.

Jeigu uraganas užklupo gatvėje, vengti pagrindinių gatvių, kur gausu vėjo lengvai 
nuplėšiamų reklamos stendų, rodyklių, kelio ženklų – nešami vėjo jie gali sužeisti. Taip 
pat reikia vengti elektros perdavimo linijų, medžių, didelių vitrinų. Slėptis patartina 
artimiausių namų laiptinėse, skersgatviuose tarp namų.

Jei uraganas užklupo miške, geriausiai slėptis tarp tankiai suaugusių vidutinio dydžio 
medžių, nepatartina būti prie pavienių didelių medžių. Atvirame lauke nuo vėjo slėp-
tis reikia kuo žemesnėje reljefo vietoje. Laisvus drabužius reikia kruopščiai susisegti, 
apsirišti, kad vėjas iš jų nedarytų „burių“.

Žaibo iškrova
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Kaip elgtis žaibuojant?
Geriausia apsauga – būti patalpoje. Jeigu pastatas turi žaibolaidį, tai dar labiau padidi-
na saugumą. Būnant patalpoje, reikia:

• sandariai užsidaryti langus, duris, ventiliacijos angas, dūmtraukius; 
• išjungti iš tinklo visus elektros prietaisus;
• nesinaudoti nei mobiliaisiais, nei stacionariaisiais telefonais;
• nesinaudoti vandentiekiu (žaibo iškrova gali sužaloti per vamzdyną); 
• nesišukuoti plaukų, neglostyti jokių gyvūnų (jų kailis yra elektros krūvio laidininkas);
• stengtis kuo mažiau judėti; 
• būti kuo toliau nuo langų, židinių, krosnių, didelių metalinių daiktų.

Važiuojant automobiliu per audrą:

• sustoti žemesnėje vietoje, kelkraštyje, toliau nuo aukštų objektų, įsijungti avarinius 
žibintus, nuleisti anteną, uždaryti langus ir ramiai, nesiliečiant prie metalinių daiktų, 
palaukti, kol audra aprims. Jeigu žaibas pataikys į automobilį, metalinis korpusas 
sumažins žaibo poveikį. Žaibuojant važiuoti atvira transporto priemone negalima. 

Pavojingiausias laikas, kai žaibas yra čia pat. 1 sekundės intervalas tarp griaustinio ir 
žaibo rodo, kad žaibas yra už 300–400 metrų. Jeigu žaibas užklupo atviroje vietoje:

• reikia nusiimti visus metalinius daiktus ir pasitraukti nuo jų kelių metrų atstumu;
• atsitūpti kuo toliau nuo kitų žmonių, geriau dauboje, suglausti kojas, ypač pėdas, 

nuleisti galvą; 
• ant žemės gultis negalima; 
• pasitraukti kuo toliau nuo aukštų objektų, tokių kaip medžiai, bokštai, vielinės tvo-

ros, telefono, elektros linijos; 
• negalima stovėti po atviroje vietoje augančiu vienišu medžiu. Medis dėl mažos var-

žos dažnai „traukia“ žaibą. Dažniausiai žaibas trenkia į ąžuolą, guobą, eglę, tuopą. 
Retai žaibai trenkia į klevus, beržus, akacijas. 

Žaibui užklupus miške reikia slėptis krūmuose, žemose vietose, nes žaibas paprastai 
trenkia į aukščiausią vietą. 

Jei žaibuoti pradėjo besimaudant, nedelsiant reikia skubėti į krantą. Išlipus iš vandens, 
reikia skubėti kuo toliau nuo pakrantės. Vanduo yra labai geras elektros laidininkas, 
todėl drėgnas pakrantės smėlis taip pat labai gerai praleidžia elektrą. Kai žaibas trenkia 
kur nors netoliese, elektros srovė keliauja vandeniu ir drėgnu pakrantės smėliu. 

Pamačius kamuolinį žaibą reikia sustoti ir nejudėti, o jeigu yra kokia nors priedanga 
(medis, medinė tvora, didesnis baldas) pasislėpti už jos.
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Sausra – atmosferoje ir dirvoje pasireiškiantis sudėtingas reiškinys, kuris atsiranda dėl kritulių 
trūkumo, aukštos oro temperatūros ir intensyvaus garavimo. Pavojingiausi sausros padariniai, 
kai ji kyla pavasario pabaigoje ir užtrunka beveik visą vasarą, o jos trukmė – 80–110 parų. 
Sausra didžiausią poveikį daro žemės ūkiui, žmonių sveikatos būklei, ypač vaikų ir sergančiųjų 
lėtinėmis ligomis, taip pat tų, kurie skundžiasi širdies ir kraujotakos sistemos sutrikimais. Dėl 
sausros padidėja miškų gaisringumas, nusenka vandens telkiniai.

Stipriausia sausra alino Lietuvą 1992 m. birželio–rugpjūčio mėnesiais. Per sausrą iškrito vos 
31 proc. vidutinio daugiamečio kritulių kiekio. Ši sausra padarė didžiulių nuostolių ūkiui ir 
gamtai. Kultūrinių augalų derlingumas sumažėjo 40–50 proc., nuseko upės ir ežerai, žuvo 
daug paukščių ir gyvūnų. Per vasarą miškuose kilo 1 143 gaisrai, sudegė 300 ha miškų. 2006 m. 
vasara Lietuvoje taip pat buvo ekstremaliai sausa. Birželio 25 dieną sausra prasidėjo Biržų ra-
jone, o liepos mėnesį ji jau buvo apėmusi didesnę šalies dalį. Ilgiausiai ji truko šiauriniuose ir 
vakariniuose rajonuose. Liepos pabaigoje trečdalyje šalies teritorijos buvo įsivyravusi stichinė 
sausra. Biržuose sausra truko net 52 dienas, iš kurių 22 dienas sausra buvo stichinė. Jos metu 
užregistruoti 1 545 miško gaisrai.

Su aukšta temperatūra susijusios karščio bangos (kai maksimali oro temperatūra ≥ 30 °C). 
Jų tikimybė 1991–2012 m., palyginti su 1961–1990 m., išaugo 2–3 kartus. Karščio bangos 
didžiausia grėsmę kelia žmonių sveikatai. Pagrindinės priemonės mažinti sausrų ir karščio 
bangų padarinius – žaliųjų plotų miestuose gausinimas, kondicionavimo sistemų pastatuose 
intensyvesnis naudojimas, miškų stebėjimo sistemų diegimas, žemės ūkio kultūrų keitimas. 
Netgi gali ateiti laikas, kai reikės keisti darbo grafikus.

Atėjus karščiams, rekomenduojama:
• kuo mažiau būti lauke;
• gerti daug skysčių (labiausiai tinka mineralinis, mineralizuotas arba lengvai pasūdy-

tas vanduo); 
• vengti skysčių su kofeinu, alkoholiu, cukrumi arba saldikliais (jie skatina didesnį skys-

čių išsiskyrimą);
• dėvėti šviesius medvilninius drabužius, nepamiršti galvos apdangalų;
• riboti fizinį darbą, ypač vidudienį.

Šaltuoju laikotarpiu dažniausiai Lietuvoje pasitaikantys stichiniai ir katastrofiniai reiškiniai – 
labai tirštas rūkas, speigas, labai smarkus vėjas, labai smarkus snygis.

Stichinio tiršto rūko atvejų, kai matomumas sumažėja vidutiniškai iki 50 m, nėra labai daug. 
Nuo 1971 m. Lietuvoje užfiksuotas 31 stichinio tiršto rūko atvejis. Rūkas dažniausiai pasitaiko 
rugsėjo–gruodžio mėnesiais. Jis gali sutrikdyti automobilių transporto, aviacijos, geležinkelių, 
jūrų transporto veiklą. Tarptautinio Vilniaus oro uosto darbui rūkas trukdo apie 10 dienų per 
metus. 2010 m. lapkričio mėn. dėl rūko Vilniaus oro uosto darbas buvo sutrikdytas 15 valandų. 
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Automobilių avaringumui rūkas daro nedidelę įtaką, bet sunkina eismo sąlygas. Pavojingiau-
sios vairavimo sąlygos yra pietiniuose Žemaičių aukštumos šlaituose, šiame regione rūkas 
ypač dažnas šaltuoju metų laiku. Klaipėdos uostui rūkas problemų sukelia 3–5 dienas per 
metus. Žemės ūkiui rūkas gali daryti ir teigiamą poveikį – sumažinti pavasario ir rudens šalnas. 
Mieste rūkas kartu su išmetamais teršalais gali kenkti žmonių sveikatai, nes neigiamas dūmų 
ir dujų poveikis esant rūkui yra daug stipresnis nei giedru oru.

Stichinės pūgos Lietuvoje pasitaiko kartą per 3–4 metus. 1969 m. vasario 8–11 d. Panevėžyje 
siautė ilgiausiai – daugiau kaip 3 paras (78 valandas 25 minutes) – trukusi pūga. Pati žiauriau-
sia pūga siautė 1982 m. sausio 6–7 d. daugiau kaip trečdalyje Lietuvos teritorijos. Spaudė 
didelis šaltis (–15–18 °C), vėjo greitis buvo 15–22 m/s, gūsių greitis – iki 26 m/s. Nukentėjo 
daug žmonių: 440 žmonių dėl patirtų nušalimų suteikta medicinos pagalba, net 90 pagul-
dyta į ligonines, 22 nustatytas sunkus nušalimas, vienas žmogus mirė. Per praėjusį šimtmetį 
Lietuvoje buvo užfiksuoti 4 atvejai, kai pūga tapo katastrofiniu reiškiniu, vėjo greitis siekė nuo 
20 iki 28 m/s. 

Smarkus speigas. Vietinės reikšmės speigai pasitaiko kartą per 2 metus, o sukeliantys šalies 
masto nelaimes – kartą per 5 metus. Absoliutus oro temperatūros minimumas (–42,9 °C) už-
fiksuotas Utenoje 1956 m. vasario 1 d.

1978 m. gruodžio 30–31 d. šiaurės rytinę Lietuvos dalį kaustė –30–34 laipsnių speigas, 
1987 m. sausio 29–30 d. Pietryčių Lietuvoje temperatūra nukrito iki –34 °C, o kitur Lietuvoje 
buvo –24–30 °C. 2006 m. sausio 19–23 dienomis oro temperatūra nukrito iki –26–28 °C, ry-
tiniuose šalies rajonuose – iki –30–31 °C. Labiausiai nukentėjo energetikos ir žemės ūkiai. Tų 
pačių metų sausio 20 dieną Telšiuose, spaudžiant –26 °C šalčiui, įvyko šilumos tinklų avarija. 
Dėl to kelias dienas nešildomuose butuose šaltį kentė daugiau nei 12 000 gyventojų. 2012 m. 
vasario 2 d. šiluminė trasa trūko pačiame Vilniaus centre, esant –26 °C temperatūrai, be šilu-
mos liko 27 namų gyventojai.

Smarkus snygis. Stipriausias katastrofinis snygis buvo užfiksuotas 1985 m. Ventėje. Kritulių 
kiekis siekė 73,3 mm per 12 val. Smarkiausias stichinis snygis užregistruotas 2009 m. sausio 
3–4 d. Kaune. Tada iškrito 30 mm kritulių per mažiau nei 12 val., o kitur Lietuvoje – 17,3 mm. 
Kauno gatvės buvo neišvažiuojamos, strigo viešasis transportas, į gatves valyti sniego išėjo 
miesto gyventojai, į talką buvo pakviesta kariuomenė. 2010 m. gruodžio 31 d. – 2011 m. sau-
sio 2 d. dėl stipraus snygio buvo 
sunkiai išvažiuojami rajoniniai 
keliai visoje Lietuvoje, pusnyse 
buvo įstrigę ir specialiųjų tar-
nybų automobiliai. Per 3 die-
nas atlikta daugiau kaip šimtas 
gelbėjimo darbų keliuose. Teo-
riškai stiprus snygis pasikartoja 
apie 33 kartus per 100 metų.

Dauguma šių reiškinių yra pro-
gnozuojami, gyventojai apie jų 
artėjimą perspėjami iš anksto. 
Taigi yra laiko tinkamai jiems 
pasiruošti ir išvengti nepagei-
daujamų padarinių. Smarkus snygis
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Potvynių Lietuvos teritorijoje kyla kasmet. 76 % potvynių kyla dėl sniego tirpsmo – tai pa-
vasariniai potvyniai, 14 % – dėl didelio kiekio kritulių ir 10 % – dėl kitų priežasčių. Didžiausi ir 
pavojingiausi potvyniai kyla dėl tirpstančio sniego. Yra apskaičiuota, kad potvyniai gali užlieti 
daugiau nei 351 000 ha, tai yra apie 5 % Lietuvos teritorijos. Gali būti užlieta 193 000 ha že-
mės ūkio naudmenų, 93 000 ha miškų ir 28 000 ha urbanizuotos teritorijos. Nuo 1812 m. iki 
2010 m. Lietuvoje kilo 154 stichiniai arba katastrofiniai potvyniai. Daugiau nei 90 % stichinių 
ir katastrofinių hidrologinių reiškinių atvejų susidaro Nemuno žemupio ir deltos rajonuose. 
Kasmet Nemunas užtvindo dalį deltos ir padaro žalos čia esančioms nedidelėms gyvenvie-
tėms ir vienkiemiams, apgadina, suardo komunikacines sistemas ir Nemuno žemupio polde-
rius. Didžiausi XX a. potvyniai Nemuno žemupyje ir deltoje buvo užfiksuoti 1922 m., 1925 m., 
1931 m., 1951 m., 1958 m., 1970 m., 1979 m., 1994 m., 2010 m. Pats didžiausias potvynis 
stebėtas 1958 m. – Nemuno deltoje (Lietuvos teritorijoje) buvo užlieta 570 km². 

Nemuno žemupio potvyniai užlieja kelius, todėl sutrinka susisiekimo galimybės. Pagrindinis 
užliejamas kelias – tai kelias Šilutė–Rusnė. Eismas šiame kelyje (6–7 km ruože) skirtingais me-
tais sutrinka nuo 3 dienų iki 2 mėnesių. Kai užliejamame kelio ruože vandens gylis pasiekia 
daugiau nei 20 cm, eismas uždraudžiamas, o gyventojai ir jų lengvosios transporto priemo-
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Ką daryti, hidrometeorologams pranešus 
apie artėjančią pūgą arba smarkų snygį:
• jeigu įmanoma, likite namuose, nes per pūgą sumažėja matomumas, kelininkai ne 

visada spėja laiku nuvalyti kelius;
• sukaupkite maisto, vandens, kuro atsargų, būtiniausių vaistų;
• kaimo vietovėse reikia skubiai pasirūpinti reikiamu kiekiu pašarų ir vandens gyvu-

liams;
• gyvenantys vienkiemiuose turėtų ypač saugotis ir niekur neiti, nes užsnigti keliai, 

blogas matomumas neleidžia orientuotis vietovėje, kyla pavojus paklysti ir sušalti. 

Jeigu pūga užklupo kelyje:
• sustokite ir palaukite, kol pūga aprims;
• automobilį pasukite prieš vėją, retkarčiais išlipkite iš jo ir nukaskite sniegą, kad ne-

užpustytų (neužsnigtas automobilis yra geras orientyras ieškantiems draugams ar 
gelbėtojams);

• nelaikykite nuolatos įjungto variklio, tik periodiškai jį įjunkite;
• stebėkite, kad išmetamojo dujų vamzdžio neužverstų sniegas;
• nepalikite automobilio ir neišeikite pėsčiomis – smarkiai sningant, matomi orien-

tyrai tik iš pradžių gali pasirodyti patikimi, paėjus keliasdešimt metrų, juos galima 
pamesti iš akių.
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nės (apie 500–600 automobilių per dieną) perkeliamos. Transporto priemonių kėlimas nu-
traukiamas, kai užliejamo kelio ruožo vandens gylis yra daugiau kaip 80 cm arba atsiranda 
kitų pavojingų reiškinių – ledonešis, stipri srovė. 

Dažni potvyniai ir Nemuno upės vidurupyje, kur vingiuotame ruože ir ties didesnių intakų žio-
timis susidaro ledo kamščiai. Iki Kauno hidroelektrinės pastatymo per Nemuno potvynius itin 
dažnai buvo užliejamas Kaunas. Didžiausias žinomas potvynis Kaune kilo 1946 m. Staigiai pra-
dėjus tirpti sniegui, ledo sangrūdų ties Kaunu patvenktose Neries ir Nemuno upėse vandens 
lygis kovo 25 d. pasiekė neregėtą aukštį – 748 cm virš posto nulio. Per 1946 m. potvynį buvo 
nuplauta 10 vienaaukščių namų, apgadinta daug Kauno senamiesčio pastatų, žuvo daug Kau-
no gyventojų. Nuostoliai įvertinti keliais milijonais rublių. Ištvinęs Nemunas kelia pavojų ir ki-
toms pakrantėse esančioms urbanizuotoms teritorijoms. Nuo Nemuno potvynio yra nukentė-
ję Prienai, Birštonas, Seredžius, Jurbarkas ir kiti šalia Nemuno esantys miesteliai bei gyvenvietės. 

Aukščiausias Neries potvynis, 1931 m., Laurų km., 
Vilniaus r.

Neries potvynis Vilniuje, 1958 m.

Iki 1976 m., kol nebuvo įrengta Vileikos–Minsko vandens sistema, didelių potvynių dažnokai 
būdavo ir Neries upėje ties Vilniumi. Aukščiausiai vanduo buvo pakilęs 1931 m. – pasiekė 
825 cm virš posto nulio. Šis potvynis labai pakenkė Vilniaus arkikatedrai ir kitiems Senamies-
čio pastatams bei jų rūsiuose buvusioms vertybėms.

Dėl stiprių liūčių kylantys potvyniai sunkiai prognozuojami, bet periodiškai kartojasi beveik 
visose Lietuvos upėse. Jie dažnesni vakarinėje Lietuvos dalyje, kur didesnė kritulių tikimybė, 
ir stipresni mažose ir vidutinėse upėse. Išskirtinis staigus potvynis vyko 2005 m. rugpjūčio 
mėnesį, kai katastrofinis kritulių kiekis iškrito didelėje Lietuvos dalyje, ir vanduo staiga pakilo 
Merkio, Šalčios, Šešupės, Minijos, Akmenos, Danės upėse. Tuomet Šalčininkų r. Jašiūnų gyven-
vietė mirko vandenyje apie dvi savaites.

Pavojingi potvyniai gali kilti dėl netinkamo užtvankų eksploatavimo. Lietuvoje yra apie 420 
tvenkinių, kurių plotas ne mažesnis kaip 5 ha, o mažesnių iki 0,5 ha yra per 1 000. Susirūpinimą 
kelia tai, kad didžioji jų dalis įrengta prieš 30 ir daugiau metų ir daugelio tvenkinių hidrotechni-
niai įrenginiai pasenę, nusidėvėję, pylimai menkai prižiūrimi. 1994 m. kovo pabaigoje Nevėžyje, 
žemiau Panevėžio miesto užtvankos, staiga pradėjo kilti vandens lygis. Išsiliejęs vanduo apsė-
mė dalį Savitiškio vandens valymo įrenginių. Ties Berčiūnais vanduo buvo pakilęs 4,36 metro. 
Nevėžyje ties Panevėžiu tai buvo vienas didžiausių potvynių, kilusių antrojoje XX a. pusėje. 
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Gresiant potvyniui, reikia jam pasiruošti:
• apsirūpinti reikiama neperšlampama apranga (žvejų batais, gumine avalyne);
dokumentus, asmenines vertybes sudėti į neperšlampamus maišelius, padėti į len-

gvai pasiekiamą, matomą vietą;
• pasirūpinti ne mažiau kaip 10 dienų ilgai negendančio maisto, geriamojo vandens, 

vaistų. 
• pasiruošti žibintų, žvakių, atsarginių maitinimo elementų, mobiliuosius telefonus;
• izoliuoti elektros laidus, kad neįvyktų trumpasis jungimas;
• į aukštesnes vietas sukelti maisto atsargas, vertingus daiktus;
• užsandarinti šulinius, kad į juos nepatektų užterštas paviršinis vanduo. Viršutinį šu-

linio rentinį patartina apiplūkti moliu, o aplink šulinį suformuoti nuolydį, jį reikėtų 
išgrįsti akmenimis arba išbetonuoti; 

• sutepti alyva arba kitais riebalais metalinius įrenginius ir prietaisus;
• patikrinti, kad garažuose, ūkiniuose pastatuose, sandėliukuose neliktų atvirų teršalų 

(chemikalų, tepalų ir kt.), kurie gali užteršti aplinką.

Jei nėra kada pasitraukti į saugią vietą, reikia lipti į viršutinius aukštus, pasiimti su 
savimi visus svarbiausius daiktus: apklotą, batus, šiltų drabužių, maisto, geriamojo van-
dens, dokumentus, pinigus, vertingus daiktus, žibintuvėlį.

Jei yra pavojus atsidurti vandenyje, reikia nusiauti batus, nusivilkti sunkius, jude-
sius varžančius drabužius, o į vandenį šokti tik pačiu paskutiniu momentu, kai nelieka 
vilties sulaukti pagalbos. Esant vandenyje, reikia griebtis bet kokių pro šalį plaukiančių 
rakandų (baldų, lentų), už kurių užsikabinus galima ilgiau išsilaikyti vandens paviršiuje.

Pasibaigus potvyniui grįžus namo, pirmiausia reikėtų apžiūrėti, ar nėra nutrūkusių 
elektros laidų ir į pastatą įeiti tik gerai apžiūrėjus jį iš išorės, nes vanduo galėjo pažeisti 
statinio konstrukcijas. Vandenį iš šulinio galima gerti tik jį išvalius, dezinfekavus ir atli-
kus laboratorinius tyrimus.

Kasmetinis potvynis Nemuno žemupyje Gresiant potvyniui, smėlio maišais tvirtinami upių 
šlaitai, 2010 m.



52

Pavojingas situacijas Lietuvoje gali sukelti ir geologiniai reiškiniai: karstinės įgriuvos, nuošliau-
žos, žemės drebėjimas.

Karstiniai procesai būdingi Biržų ir Pasvalio rajonams. Šio regiono žemės gelmėse yra su-
sidarę gipso sluoksniai, kurie lengvai tirpsta vandenyje, bei dolomitiniai miltai, kurie lengvai 
išplaunami. Atsiradus tuščioms ertmėms, į jas sukrenta viršuje esantis gruntas – taip susidaro 
smegduobės. Daugiausiai naujų smegduobių pastaruoju metu užfiksuota Biržų rajone. Jų iš 
viso čia randama apie 9 000, o kai kuriuose ruožuose, netoli Biržų, viename kvadratiniame 
kilometre randama apie 80 smegduobių. 

Karstinis procesas aktyvėja. Nustatyta, kad nuo 1994 m. į upes patenkančio gipso kiekis yra 
40 % didesnis negu ankstesniais metais. Didžiausią įtaką tam daro šiltėjantis klimatas: daugiau 
ir dažniau lyja, dėl klimato atšilimo sutrumpėjo įšalo laikas. Poveikį karstiniams procesams 
daro ir žmonių ūkinė veikla – intensyvi žemdirbystė, miškų kirtimas, melioracija. 

Karstiniai reiškiniai kelia pavojų ne tik žmonių turtui, gyvybei, pažeidžiama infrastruktūra (ke-
liai, komunikacijos), jie daro ekologinį ir socialinį poveikį – ribojama žemdirbystė, norint statyti 
pastatus, reikia atlikti brangius geologinius tyrimus.

Pavojingiausios karstinės įgriuvos – tai įgriuvos, susidarančios gyvenvietėse, netoli pastatų 
arba po jais. Todėl dalis Biržų ir Pasvalio rajonų gyventojų gyvena lyg ant parako statinės. 

1999 m. Pasvalyje tarp gyvenamųjų namų atsivėrė 18 metrų skersmens ir 14 metrų gylio 
smegduobė, kuri apgadino pastatą. 

1997 m. Naciūnuose į žemę susmego vieno namo priebutis, sutrūkinėjo aplinkinių pastatų 
sienos. Užpylus smegduobes karstiniai procesai gali atsinaujinti. 

2002 m. vasario mėn. Drąseikių kaime, už 4 metrų nuo gyvenamojo namo, atsivėrė 4 metrų 
skersmens ir 7 metrų gylio įgriuva, vėliau ji buvo užpilta gruntu. 

2004 m. balandžio mėn. užpiltos įgriuvos vietoje atsirado duobė. 

2010 m. Ežerėlių kaime, prie Kirkilų ežeryno, atsirado 13 m skersmens žemės paviršiuje ir 
7 m gylio smegduobė, beveik pilna vandens.

2013 m. 8,5 m pločio ir 9,5 m gylio karstinė įgriuva atsivėrė Trečionyse, Naradavos soduose, 
apie 50 m nuo kelio Pasvalys–Biržai (netoli vietos, kur šio kelio sankasą 5 m pločio ir 6 m 
gylio įgriuva buvo pažeidusi 2006 m. gruodžio pradžioje). 

Nuošliaužos yra labai pavojingos ir padaro didžiulių nuostolių urbanizuotose teritorijose. Jos 
kelia grėsmę statiniams, inžineriniams tinklams, gali sukelti arba padidinti potvynius. Daugu-
ma Lietuvos miestų yra įsikūrę giliuose upių slėniuose, kuriems būdingi aukšti ir statūs šlaitai. 
Šlaitams yrant formuojasi nuošliaužos. Besikeičiantis klimatas taip pat didina nuošliaužų susi-
darymo galimybę: dėl gausėjančių kritulių bei trumpesnio įšalo laiko gruntas labiau įmirksta, 
pasidaro sunkesnis, todėl dėl sunkio jėgos lengviau atitrūksta ir nuslenka šlaitu žemyn. 

Dažnai nuošliaužos susidaro ir dėl žmonių veiklos, kai:

•	 didinamas	šlaito	statumas	kasant	žemę,	vykstant	statyboms;	
•	 didinama	šlaito	apkrova	plečiant	urbanizaciją	vaizdingų	upių	šlaitų	link.
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Priemonės, padedančios išvengti nuošliaužų:

• uždrausti keisti šlaitų profilį juos nukasant;
• uždrausti didinti šlaito apkrovą užstatant;
• uždrausti intensyviai drėkinti ar nuvesti paviršinį nuotėkį į šlaitą;
• uždrausti naikinti augalinę dangą.

Vilniaus mieste nuošliaužos dažniausiai formuojasi aukštuose ir stačiuose Neries, Vilnelės, 
Vokės ir Riešės upių šlaituose. Daugiausiai nuošliaužų (per 20) aptikta Neries slėnyje. Kauno 
apylinkėse aptiktos 38 nuošliaužos, daugiausiai jų yra Nemuno, Neries, Jiesios, Marvelės, Girs-
tupio slėniuose ir Kauno marių pakrantėje. Didžiausia nuošliauža Kaune yra Girstupio slėnyje, 
Zoologijos sodo teritorijoje. Jos tūris viršija 7 200 m³. Didžiausia tūriu nuošliauža, padariusi 
daugiausiai nuostolių, susidarė 2000 m. rugpjūčio 8 d. Vilniuje, Dvarčionių upelio šlaite. Nuoš-
liaužos tūris siekė 24 000 m³. Buvo sugriauti 2 bendrovės ,,Dvarčionių keramika“ sandėliai, 
suardyti inžineriniai tinklai. Padaryti nuostoliai įvertinti 5,7 mln. litų. Nuošliaužos kelia grėsmę 
ir istoriniam paveldui – Gedimino kalno šlaitui. 

DIDŽIAUSI PASAULIO GAMTOS PAVOJAI

Gamtinių nelaimių skaičius pasaulyje žymiai pradėjo kilti nuo 1976 metų. Jų padariniai pražū-
tingi: žūsta žmonės, sunaikinami būstai, pasėliai ir pragyvenimo šaltiniai. Vien 2011 m. pasau-
lyje įvyko 941 gamtinės nelaimės, per kurias žuvo 64 396 žmonės ir nukentėjo daugiau nei 
400 mln. žmonių visame pasaulyje. Apie 220 mln. žmonių nukentėjo nuo potvynių, 99 mln. – 
nuo sausros, o 7,6 mln. – nuo žemės drebėjimų. Azija buvo viena iš labiausiai nukentėjusių 
regionų – joje įvyko daugiau nei 42 % nelaimių ir buvo 67 % visų žuvusiųjų.

Labiausiai gamtinės nelaimės veikia besivystančias valstybes. 2012 m. tarp dešimties labiau-
siai gamtos veikiamų šalių iš išsivysčiusių valstybių pateko tik JAV – ji užėmė septintą vietą. Čia 
2012 m. žuvo 844 žmonės. Pirmoje vietoje – Filipinai (1 659 žuvusieji), toliau – Brazilija (1 013), 
Tailandas (892), Pakistanas (585), Kambodža (247), Salvadoras (35). Į šį sąrašą jau dvidešim-
tmetį įrašomas Haitis, Hondūras, Bangladešas, Nikaragva ir Mianmaras.

Pagal kilmę gamtinės nelaimės skirstomos į tris grupes: hidrometeorologinės, biologinės ir 
geologinės. Daugiausiai pasaulyje gamtinių nelaimių kyla dėl pavojingų hidrometeorologi-
nių reiškinių (76 %). Biologinio pobūdžio gamtinės nelaimės sudaro 14 %, geologinio – 10 %.

Daugiausiai problemų pasaulyje sukelia sausros, uraganai ir potvyniai.

Didžiulių kaitrų ir ilgų savaičių be lietaus sukeliamos sausros yra viena iš didžiausių žmonijos 
problemų. Kelis mėnesius kaitinanti saulė išdžiovina pasėlius ir vandens telkinius. 2003 m. 
Prancūzijoje nuo karščio bangos žuvo 15 000 žmonių. 2011 m. Kinijoje didžiausia per 100 
metų sausra truko beveik pusę metų ir paveikė daugiau kaip 50 milijonų žmonių. Sausros 
išvarginti žemdirbiai yra priėmę itin skaudžių sprendimų. Pavyzdžiui, per 2006 m. Australiją 
užgriuvusią didžiausią per 100 metų sausrą buvo smarkiai pakilęs savižudybių skaičius, nes 
fermeriai, iš troškulio nugaišus galvijams, patirdavo nepakeliamų finansinių nuostolių, todėl 
nusižudydavo. 1980–2008 m. dėl sausros žuvo daugiau kaip 550 000 žmonių. Kasmet viduti-
niškai dėl sausrų žūsta daugiau kaip 19 000 žmonių.
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Daug žalos pridaro stiprūs vėjai. Labiausiai niokojantys vėjai mūsų planetoje turi įvairius pa-
vadinimus. Ramiojo vandenyno šiaurės vakarų pakrantėje toks vėjas vadinamas taifūnu, In-
dijos vandenyne – atogrąžų ciklonu, o Atlanto vandenyne ir Ramiojo vandenyno rytinėje 
pakrantėje – uraganu. Per šimtą metų pasaulyje užfiksuota daugiau kaip šimtas labiausiai 
niokojančių uraganų. Grėsmingiausi ir daugiausiai gyvybių nusinešę uraganai kilo netoli Ban-
gladešo. 1970 m. jie pareikalavo net 300 000 aukų. Po dviejų dešimtmečių, 1991 m., tame 
pačiame regione siaučiant ciklonui, žuvo per 250 000 žmonių. Labiausiai niokojantis taifūnas 
užfiksuotas Honkonge 1906 metais. Jo aukomis tapo per 10 000 žmonių. 1980–2008 metais 
dėl uraganų žuvo daugiau kaip 400 000 žmonių. Kasmet dėl uraganų vidutiniškai žūsta apie 
13 000 žmonių.

Potvynis – tai stichinė nelaimė, kurią sukelia staigus vandens perteklius. 1980–2008 m. potvy-
niuose žuvo daugiau kaip 190 000 žmonių. Kasmet vidutiniškai pasaulyje dėl potvynių žūsta 
beveik 7 000 žmonių. 1974 m. per potvynį Bangladeše žuvo 28 000, 1999 m. Venesueloje – 
20 000 žmonių.

Potvyniai Europoje

Potvyniai kelia didelę grėsmę Europos ša-
lims. Europoje potvynius sukelia smarkios 
liūtys – vanduo staiga pakyla keletą me-
trų ir apsemia prie upių esančius miestus. 
Ypač smarkūs potvyniai prasidėjo praėjusio 
šimtmečio pabaigoje: 1997 m. liepos mėn. 
vanduo katastrofiškai pakilo Oderio ir Vyslos 
upėse – labiausiai nukentėjo pietinės Len-
kijos regionai. 2002 m. rugpjūtį dėl daugiau 
kaip savaitę trukusių liūčių vanduo pakilo 
Elbės ir Vltavos upėse – milžiniška žala pa-
daryta istoriniam Dresdeno miestui (Vokie-
tija) ir Prahai (Čekija). 2010 m. gegužės mėn. 
tvino Lenkija, Čekija, Slovakija, Vengrija. 

3 pav. Gamtinių nelaimių tendencijos 1975–2011m. Šaltinis: EM-DAT, www.emdat.be

600

500

400

300

200

100

0

19
75

19
77

19
79

19
81

19
83

19
85

19
87

19
89

19
91

19
93

19
95

19
97

19
99

20
01

20
03

20
05

20
07

20
09

20
11

20
13

Potvynis Lenkijoje, 2010 m.



55

2013 m gegužės pabaigoje kilo didžiuliai potvyniai Elbės ir Dunojaus upių baseinuose Pietų ir 
Pietryčių Vokietijoje, Vengrijoje, Slovakijoje, Čekijoje, Austrijoje. Vokietijos Pasau mieste vandens 
lygis pakilo daugiau kaip 13 metrų, tiek vanduo buvo pakilęs prieš 500 metų. Europos Komisi-
jos duomenimis, 2013 m. dėl potvynio Čekijoje žuvo 7 žmonės, Vokietijoje – 3, Austrijoje – 4.

Didžiausi uraganai

2012 m. spalio 29 d. siautė uraganas Sendi. Nuo šio uragano nukentėjo Jamaika, Kuba, Baha-
mos, Haitis, Dominikos Respublika ir rytinės JAV bei Kanados pakrantės. JAV Naujojo Džersio 
pakrantėje vėjo greitis siekė 130 kilometrų per valandą, o potvynio bangos buvo rekordinio 4 
metrų aukščio. Jos užliejo Niujorko tunelius, kelius, metro stotis ir elektros energijos sistemą, 
aprūpinančią elektra Volstritą. Dėl Sendi siautėjimo JAV rytiniame regione be elektros liko apie 
8,2 mln. žmonių. Niujorke dėl dujotiekio avarijų ir elektros iškrovų iki pamatų sudegė mažiau-
siai 50 pastatų. Sugriuvus užtvankai, Naująjį Džersį užliejo milžiniška potvynio banga. Uragani-
nės galios vėjai šėlo 280 km spinduliu nuo uragano epicentro, o atogrąžų audros galingumo 
vėjai – net 835 km spinduliu nuo uragano epicentro. Pagal dydį Sendi buvo antras istorijoje 
uraganas po 2001 m. siautėjusios Olgos (ši savo kelyje viską siaubė 965 km spinduliu).

Uraganas Sendi buvo vienas baisiausių per 
visą JAV istoriją. Karibų jūros regione ir JAV 
Rytinėje pakrantėje žuvo dešimtys žmonių: 
JAV – per 80, o Karibuose – daugiau nei 60. 
Padaryta milijardinė žala.

Amerikos žemyną ir šalia esančias salas kie-
kvienais metais niokoja uraganai. Vadinamasis 
brangiausias uraganas Katrina praūžė 2005 
metais. Katrina pradėjo formuotis virš pietry-
tinių Bahamų salų, praslinkusi virš jų, pajudėjo 
Golfo įlanka Meksikos link. Ten oro masės pa-
siekė neįprastai šiltus Golfo srovės vandenis 
ir žaibiškai virto galingiausiu – 5-osios kategorijos – uraganu. Laimei, kol pasiekė sausumą, 
nusilpo iki 3-iosios kategorijos. Tada uragano greitis siekė 205 km/h. Per stichiją žuvo 1 836 
žmonės. Uraganą lydėję potvyniai pralaužė dambų sistemą ir paskandino Naująjį Orleaną. Tai 
buvo daugiausiai gyvybių JAV istorijoje nusinešęs uraganas po 1928 m. siautėjusio uragano 
Okičiobi. Katrinos padaryti nuostoliai buvo įvertinti 81 mlrd. JAV dolerių.

Galingiausias 5-osios kategorijos uraganas, pavadinimu Endrius, buvo užfiksuotas 1992 me-
tais. JAV meteorologijos istorijoje užfiksuoti tik keli atvejai, kai sausumą pasiekė 5-osios kate-
gorijos uraganas. Endrius prasidėjo kaip atogrąžų audra, atslinkusi nuo Afrikos krantų, tačiau 
jau šios stadijos mastas buvo milžiniškas. Audra virto uraganu ir pasiekė Bahamų salas. Vėliau 
uraganas keliavo Floridos pusiasalio pietine dalimi, Golfo įlankos link, kur dar sykį smogė sau-
sumai (Luizianos valstijai). Vėjo greitis sausumoje siekė 266 km/h. Uraganas Endrius pridarė 
nuostolių už 26,5 mlrd. JAV dolerių. Labiausiai stichija nuniokojo Floridos pakrantę. Prieš au-
drą iš pavojingiausių teritorijų buvo evakuota milijonas gyventojų. Tad, nepaisant milžiniškų 
nuostolių, uraganas pasiglemžė tik 54 gyvybes.
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Uraganas Irena, artėjantis prie Jungtinių Amerikos 
valstijų krantų, 2011 m. rugpjūčio 26 d.
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Didžiausi žemės drebėjimai

Didžiausias, net 9,3 balo, praėjusio šimtme-
čio žemės drebėjimas įvyko 2004 m. gruodį 
Indonezijoje. Tada vandenyne sukelta didžiu-
lė cunamio banga užliejo beveik visą salyną, 
žuvo apie 160 000 žmonių. Radiolokaciniai 
palydovai užfiksavo 500–1 000 km/h greičiu 
sklindančią bangą.

Antras pagal galingumą žemės drebėjimas 
užfiksuotas prieš 90 metų. 1920 m. gruodį 
Kinijos rajone Ningsia-Gansu žemės virpesiai 
siekė 8,6 balo pagal Richterio skalę. Ši katas-
trofa pareikalavo 180 000 žmonių gyvybių.

Tačiau daugiausiai aukų nusinešęs žemės drebėjimas įvyko 1976 metais. Stichijos epicentras 
buvo Kinijos Hebei provincijos Tangšano mieste, seismografai užfiksavo 8,2 balo virpesius. Po 
griuvėsiais palaidota net 700 000 žmonių.

1958 m. Aliaskoje įvyko 8 balų žemės drebėjimas, dėl jo į vandenį įgriuvo 40 kubinių metrų 
žemių ir susidarė net 524 metrų aukščio cunamio banga. Suniokotas regionas nebuvo tankiai 
apgyvendintas, stichija nusinešė dviejų žmonių gyvybes.

Didžiausi ugnikalnių išsiveržimai

Nuo žemės drebėjimų dažnai neatsiejami 
ugnikalnių išsiveržimai. Iš viso pasaulyje žino-
ma apie 850 veikiančių ugnikalnių, daugelis 
jų yra po vandeniu. Daugiausiai išsiveržimų 
per pastarąjį šimtmetį įvyko Pietryčių Azijoje 
bei Vidurio Amerikoje. Ši gamtos stichija nusi-
nešė kelis šimtus tūkstančių žmonių gyvybių.

1815 m. įvyko didžiausias istorijoje Tamboro 
ugnikalnio išsiveržimas, vertinamas septy-
niais balais iš dešimties. Garų, lavos ir pelenų 
sprogimo garsas buvo toks galingas, kad jį 
galima buvo girdėti net už kelių tūkstančių 
kilometrų. Per ugnikalnio išsiveržimą žuvo 
apie 70 000 žmonių.

Kitas Indonezijoje esantis Krakatau ugnikalnis 1883 m. sukėlė cunamį, dėl kurio žuvo apie 
36 000 žmonių.

Martinikos saloje veikiantis Pelė ugnikalnis 1902 m. po lava palaidojo visą Sen Pjero miestelį, 
žuvo beveik 30 000 žmonių.

2010 m. balandžio 15 d. išsiveržęs Islandijos ugnikalnis Ejafjadlajokudlis sutrikdė Europos lėk-
tuvų skrydžių grafiką.

2011 m. liepos 11 d. NASA palydovų užfiksuotas 
Eritrėjoje esančio Nabro ugnikalnio išsiveržimas

2010 m. sausio 12 d. Haityje įvykusio 7 balų 
stiprumo žemės drebėjimo padariniai.
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KLIMATO KAITA, JOS POVEIKIS ŽMONĖMS IR APLINKAI

Klimato kaita – tai klimato pokyčiai, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai kyla dėl žmogaus veiklos, 
keičiančios Žemės atmosferos sudėtį, ir kurie netelpa į natūralių klimato svyravimų, stebimų 
reguliariais laiko tarpais, ribą. 

Tikriausiai pastebėjote, kad vis dažniau girdime pranešimų apie uraganų, potvynių nusiaub-
tus miestus, gyvenvietes, pražūtingų gaisrų sunaikintus miškus. Kalėdos kartais ateina, kai 
žaliuoja pievos, o vasariškos šilumos nesulaukiame iki Joninių. Tai spartėjančios klimato kaitos 
požymiai. „Klimatą“ reikia skirti nuo „orų“. Orai – tai atmosferos būklė tam tikru metu ir tam 
tikroje vietoje: temperatūra, drėgnumas, vėjo greitis ir barometrinis slėgis. Klimatas yra ilgo 
laikotarpio vidutiniai orai konkrečiame regione. Klimatas keitėsi ir visada keisis dėl gamtinių 
priežasčių: planetos orbitos parametrų pasikeitimų, tektoninių plokščių judėjimo, Saulės ak-
tyvumo ciklų, ugnikalnių išsiveržimų, taip pat natūralių pačios klimato sistemos svyravimų, 
tokių kaip vandenynų ir oro cirkuliacijos pokyčiai arba El Ninjo fenomenas. Tačiau gamtinėmis 
priežastimis galima paaiškinti tik nedidelę šiuo metu stebimos beprecedentės šilimo spartos 
dalį. Yra įtikinamų duomenų, kuriems pritaria dauguma klimato tyrinėtojų, kad dabartiniai 
pokyčiai vyksta dėl didėjančios šiltnamio efektą sukeliančių dujų koncentracijos atmosferoje, 
kurią sukelia žmonių veikla, ypač iškastinio kuro deginimas siekiant išgauti energijos, dėl kurio 
į atmosferą išmetamas CO

2
. Vadinasi, klimatas kinta ir dėl natūralių priežasčių, ir dėl intensy-

vios žmogaus veiklos.

Vidutinė oro temperatūra Žemėje nuo 
1800 m. pabaigos pakilo 0,74 °C. Atšilimas 
įvairiose Žemės vietose vyksta nevienodai: 
atogrąžose lėčiau, vidutinėse ir poliarinėse 
platumose sparčiau. Sausros, karščio ban-
gos dažnesnės ir trunka ilgiau, pastarasis 
dešimtmetis (2002–2011 m.) buvo ypač 
karštas. Arkties ledynas sumažėjo perpus, 
palyginti su minimaliu lygiu, nustatytu 
XX a. 9-ajame dešimtmetyje, Grenlandijos 
ledyninė danga nuo XX a. 10-ojo dešim-
tmečio pradėjo tirpti dvigubai greičiau, o 
nuo 1850 m. Alpių ledynai prarado apytiks-
liai du trečdalius savo masės. Dėl tirpstan-
čių ledynų pasaulinio vandenyno lygis ėmė 
sparčiau kilti: XX a. vandenynas kasmet kilo 
1,7 mm per metus, o paskutiniais dešim-
tmečiais – 3 mm.

Pasaulyje nuolat auga gamtinių nelaimių, kurių padariniai yra katastrofiški, skaičius. Žūsta 
žmonės, sunaikinami būstai, pasėliai ir pragyvenimo šaltiniai. Ne visas gamtines nelaimes ga-
lima lengvai susieti su klimato kaita, tačiau tirpstantys ledynai ir kylantis vandenynų lygis tikrai 
kelia didžiulį susirūpinimą valstybėms, kurių teritorijos yra labai mažai pakilusios virš jūros 
lygio. Pasaulio mokslininkai vieningi – iki 2100 m. globali žemės paviršiaus temperatūra gali 
pakilti nuo 1,4 °C iki 5,6 °C, o vandenyno lygis atitinkamai gali pakilti 0,2–0,7 metro. Lietuvoje 
XXI amžiui prognozuojami tokie klimato pokyčiai: 
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Suaktyvėjęs Grenlandijos ledynų tirpimas: 
2012 m. liepos 8-12 d. ledo dangos pokyčiai.
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• temperatūra kils, didžiausi pokyčiai bus juntami šaltuoju metų laikotarpiu; 
• stipriai padaugės kritulių šaltuoju metų laiku, o vasarą – žymiai sumažės, ypač antroje vasa-

ros pusėje, tačiau bus dažnesnės itin stiprios liūtys, perkūnijos, kruša;
• vidutinis vėjo greitis keisis nežymiai, tačiau bus dažni nukrypimai nuo vidurkio – dažniau 

kils audros;
• oro drėgnumas didės šaltuoju metų laiku, mažės šiltuoju, ypač antroje vasaros pusėje ir 

rudenį, padidės sausringumas, ypač liepos–rugsėjo mėnesiais; 
• sniego dangos storis ir dienų, kai žemę dengia sniego danga, skaičius sumažės, ypač vakari-

nėje Lietuvos dalyje, galimi vis dažnesni stipraus žiemos šalčio įsiveržimai į dar ar jau sniego 
nepadengtas teritorijas.

Nesiimant jokių priemonių mažinti šiltnamio efektą, klimatas gali taip greitai keistis, kad ne-
spėsime prisitaikyti prie galimų jo pokyčio padarinių. Gamtinė aplinka, dauguma ūkio šakų ir 
pats žmogus yra labai jautrūs klimato kaitai. 

+1 °C +2 °C +3 °C +4 °C +5 °C

PASTATAI

ŽMONIŲ 
SVEIKATA

VANDUO

Poveikis pastatams dėl 
potvynių, vandens trūkumo, 
aukštos temperatūros.

Potvyniai, karščio bangos 
trikdo nacionalinės 
infrastruktūros objektų veiklą.

Žiemą mažiau reikia šildyti, 
bet padidėja poreikis vėsinti.

Pakilęs vandens lygis kelia 
grėsmę pasaulio miestams 
(Lietuvos taip pat).

Didėjančios sveikatos 
problemos dėl potvynių. Mirtys dėl karščių.

Augantis vabzdžių platinamų 
ir infekcinių ligų plitimas.

Išaugusi našta visiems 
sveikatos apsaugos aspektams.

Kylantis jūros lygis, dažnesnės audros turės įtakos potvyniams Nemuno 
deltoje, didins jūros krantų eroziją.

Dažnesnės sausros, sumažėjęs debitas vandens telkiniuose kels vandens 
kokybės problemų.
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+1 °C +2 °C +3 °C +4 °C +5 °C

MAISTAS

GAMTINĖ 
APLINKA

SOCIALINĖ 
APLINKA

Galimybė auginti 
naujas javų rūšis.

Dėl krantų erozijos, vandens 
trūkumo mažėja dirbamos 
žemės plotai.

Didėja javų derlius. Mažėja javų derlius.

Vis labiau ardoma gamtinė 
aplinka, kyla grėsmė išnykti 
20–30 % augalų ir gyvūnų rūšių.

Nyksta koraliniai rifai.

Iš esmės pakinta 
pasaulio ekologija 
ir gamtovaizdis.

Kinta žuvų ištekliai, 
daromas poveikis 
jūrų paukščiams.

Europoje atsiranda naujų 
gyvūnų ir augalų rūšių.

Suardoma tiekimo grandinė 
(maisto, energijos, žaliavų).

Dėl senkančių išteklių kyla įtampa, 
pasireiškianti konfliktais ir migracija.

Maisto trūkumas kelia 
grėsmę vis didesniam 
skaičiui gyventojų.

4 pav. Gamtinės aplinkos komponentų, ūkio sektorių bei žmonių jautrumas klimato kaitai. Sudaryta pagal 
Jungtinės Karalystės leidinį „Klimato kaita: tarptautiniai veiksmai arba kaip kiekvienas galime imtis priemonių“ 
(2009, Vilnius).
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Kraštovaizdis, 
ekosistemos 
ir bioįvairovė

Numatomas ekosistemų sausėjimas, išbalansavimas bei buveinių 
kaita, rūšių nykimas bei naujų atsiradimas. Saugomos teritorijos 
praras dalį savo vertybių. Dėl vandens lygio kilimo bei audringumo 
didėjimo bus užlieta dalis Kuršių marių ir Baltijos jūros pakrantės. 
Dėl vandens lygio kilimo dažniau druskingas vanduo įsilies į Kuršių 
marias, dėl to keisis jos šiaurinės dalies ekosistema. Dėl dažnesnių 
audrų ir uraganų prireiks naujų investicijų tvarkant krantus. 

Oras

Dėl dažnesnės temperatūros inversijos (oro temperatūra, kylant 
aukštyn, išlieka ta pati arba net didesnė) blogiau sklaidysis 
teršalai. Miestuose vis dažniau bus viršijamos ribinės taršos 
normos. Ilgėjant vegetacijos sezono trukmei ir padidėjus anglies 
dvideginio koncentracijai, ore išaugs žiedadulkių koncentracija ir 
jų sukeltų alerginių ligų tikimybė.

Vanduo

Prognozuojama, kad upėse padažnės poplūdžiai visais metų 
laikais, bus mažesni pavasario potvyniai, o vasarą bus didesnė 
minimalaus nuotėkio tikimybė, tai padidins vandens biologinį 
užterštumą vasarą ir sumažins jį pavasarį. Dažnesnės liūtys didins 
stiprių poplūdžių riziką neįprastose vietose. Kylant oro ir vandens 
temperatūrai, spartės eutrofikacijos (ekosistemos kitimas, sukeltas 
cheminių maisto medžiagų, dažniausiai tirpių azoto ir fosforo 
junginių, pertekliaus) procesas, dėl to prastės vandens išteklių 
kokybė. Kylantis jūros lygis ir dažnesnės žiemos audros lems 
dažnesnius potvynius Nemuno deltoje.

Dirvožemis

Vis dažniau iškrentant ekstremaliam kritulių kiekiui, didės 
vandens erozija (žemės paviršiaus irimas nuo vandens, vėjo, ledo). 
Trumpėjantis įšalimo laikotarpis sutrumpins dirvos atsparumo 
erozijai laikotarpį. Didėjantis sausringumas lems didesnę vėjo 
eroziją. Dirvos struktūrą keis dažnesni įmirkimo-išdžiuvimo ir 
įšalimo-atitirpimo laikotarpiai bei organinių medžiagų kiekio 
pokyčiai.

Transportas

Dažnėjančios audros trikdys navigaciją Klaipėdos uoste, didės 
nuostoliai dėl prastovų. Dažnesnės sausros bei poplūdžiai 
sunkins navigaciją vidaus vandenyse ir paveiks vandens 
transporto infrastruktūrą. Dažnės eismui nepalankūs reiškiniai. 
Orų permainingumas ir ekstremalumas greitins transporto 
priemonių koroziją. Dažniau kils perkūnijos, rūkas, o pakilimo takų 
apledėjimas dažniau trikdys oro uostų veiklą.

1 lentelė. Galimi klimato kaitos padariniai.

Poveikio sritis Galimi klimato kaitos padariniai
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Energetika

Šylant klimatui, energijos sąnaudos šildymui sumažės, tačiau 
išaugs sąnaudos kondicionavimui ir šaldymui. Sumažės 
hidroenergetiniai ištekliai, didėjantis ekstremalių vasaros kritulių 
pasikartojimas kels grėsmę mažųjų hidroelektrinių konstrukcijoms. 
Dideli vėjo greičių svyravimai neleis tinkamai išnaudoti vėjo 
jėgainių pajėgumų. Dažnesnės pūgos, lijundros, audros, škvalai, 
kruša kels pavojų antžeminėms elektros perdavimo linijoms. 
Žiemą didėjantys paros temperatūros svyravimai sukels staigius 
energijos poreikių šuolius, tai gali lemti dažnesnius techninius 
sutrikimus energetinėje sistemoje.

Pramonė

Kylant oro temperatūrai, mažėja sąnaudos produkcijos vienetui 
pagaminti, kartu mažės produkcijos savikaina, tačiau didėjantys 
klimato ekstremalumai dažniau gali sutrikdyti pramonės įmonių 
veiklą. Per sausras gali sutrikti įmonių, kurių gamybos procese 
naudojama daug vandens, veikla. Klimato kaita daugiau veiks 
pramonę netiesiogiai – didės šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
išmetimo apribojimai ir mokesčiai.

Žemės ūkis

Numatomas vegetacinio periodo ilgėjimas. Palankesnės sąlygos 
šilumamėgiams augalams, naujoms rūšims augti. Palankiais 
metais galimas 5–10 grūdinių kultūrų derliaus padidėjimas 15–
20 %. Kylanti temperatūra mažins energijos sąnaudas fermų ir kitų 
žemės ūkio pastatų šildymui. Bet daugės žemės ūkio kenkėjų ir 
ligų, keisis žiemkenčių ir daugiamečių augalų žiemojimo sąlygos: 
trumpiau išsilaikys ir bus nepastovi sniego danga, dėl dažnų 
atlydžių galimas pasėlių iššutimas ir išmirkimas, grybelinių ligų 
plitimas, galimas vegetacijos atsinaujinimas dar esant didelei 
šalčių tikimybei. Dažnesnės liūtys ir kruša sumažins šakniavaisių ir 
grūdinių kultūrų derlingumą ir kokybę. Ilgalaikės sausros ir karščio 
bangos veiks gyvulių sveikatą, lėtins jų augimą bei produktyvumą.

Miškų ūkis 

Didėjantis sausringumas didins miškų gaisringumą. Didėjantis 
škvalų, audrų skaičius didins vėjovartų mastus. Šiltesnės žiemos 
lems naujų ligų ir kenkėjų atsiradimą. Keisis miškų rūšinė sudėtis: 
mažės eglynų, daugės lapuočių medžių, gali atsirasti naujų rūšių, 
bet neprisitaikiusi dirvos struktūra nebus tinkama naujoms rūšims.

Gyventojų 
sveikata

Didelis infekcinių ligų ir epidemijų pavojus. Dažnos karščio 
bangos bei dideli paros temperatūrų svyravimai kels didelį pavojų 
pagyvenusiems žmonėms ir vaikams, silpnės jų imuninė sistema. 
Paviršinio bei požeminio vandens kokybės prastėjimas gali lemti 
didesnį su geriamu vandeniu susijusių ligų bei epidemijų pavojų. 
Numatomas erkių, kraujasiurbių vabzdžių populiacijos didėjimas. 
Vegetacinio periodo ilgėjimas lems alerginių ligų plitimą. 

Šaltinis: doc. E. Rimkaus, prof. A. Bukančio, doc. G. Stankūnavičiaus leidinys „Klimato kaita: faktai ir prognozės“.
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Sektoriai Galimybės

2 lentelė. Prisitaikymo prie besikeičiančių klimato sąlygų galimybės Lietuvoje.

PRISITAIKYMAS PRIE KLIMATO KAITOS POVEIKIO

Klimato kaitos poveikis yra ir bus juntamas ateityje. Norint sumažinti jį ir patiriamus nuosto-
lius, reikia prisitaikyti prie kintančių klimato sąlygų: mažinti jautrumą, didinti atsparumą poky-
čiams ir stengtis gauti naudos iš teikiamų galimybių arba kovoti su padariniais. Prisitaikymo 
prie klimato kaitos poveikio priemonės gali būti labai įvairios: 

• techninės (pylimai jūros pakrantėje), 
• elgesio (kintantys mitybos ir poilsio įpročiai), 
• vadybinės (kintanti žemės ūkio kultūrų auginimo praktika). 

Prisitaikymo galimybes nulemia šalies ekonominiai ištekliai, technologinis išsivystymas, vi-
suomenės informatyvumas bei įgūdžiai, infrastruktūra ir t. t. Turtingų, technologijų atžvilgiu 
išsivysčiusių bei labiau išsilavinusių visuomenių prisitaikymo galimybės yra daug didesnės. 
Mažiausiai galimybių prisitaikyti turi besivystančios Afrikos, Azijos šalys, nes prisitaikymo prie-
monės dažniausiai yra brangios. Pavyzdžiui, dėl kylančio vandenyno lygio gali būti užlieta da-
lis Vokietijos, Olandijos, Skandinavijos valstybių teritorijų, tačiau tai yra turtingos, pasiekusios 
aukštą technologinį išsivystymo lygį valstybės ir jos ras būdų, kaip sumažinti poveikį. O kai 
kuriose Afrikos valstybėse, kur žmonės labai priklausomi nuo gamtos, pagrindinė prisitaiky-
mo priemonė yra migracija.

Žemės ūkis

•	 Skatinti ūkininkus veisti besikeičiančiam klimatui tinkamas žemės 
ūkio kultūrų rūšis;

•	 skatinti palikti žiemai nesuartas vienmečių kultūrų ražienas, siekiant 
sumažinti vandens ir vėjo eroziją bei išsaugoti vandens atsargas dir-
voje;

•	 dėl numatomo klimato ekstremalumo didėjimo skatinti mažiau spe-
cializuotus, užsiimančius ir gyvulininkyste, ir augalininkyste ūkius; 

•	 sukurti ir renovuoti drėkinimo bei sausinimo sistemas labiausiai 
kritulių kiekio pokyčiams jautriose teritorijose. 

Miškai

•	 Stiprinti miško apsaugos nuo didėjančio gaisringumo priemonių 
kompleksą (prognozė ir perspėjimas, teritorijos bei valdymo pla-
navimas, operatyvus reagavimas, įrangos atnaujinimas, visuomenės 
švietimas); 

•	 stiprinti sanitarinę miško apsaugą, būti pasirengusiems naujų ligų ir 
kenkėjų atsiradimui;

•	 išsaugoti bei didinti miško produktyvumą, mišką želdinant medžių 
rūšimis, atspariomis bei prisitaikiusiomis prie numatomų klimato 
sąlygų. 
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Klausimai ir užduotys

•	 Ką reikėtų daryti išgirdus pranešimą apie artėjančią pūgą arba smarkų snygį? 
Gresiantį potvynį? Artėjantį uraganą? Audrą su perkūnija?

•	 Pagalvokite, kaip galima sumažinti potvynio poveikį.
•	 Ar Lietuvoje buvo žemės drebėjimų? Pasidomėkite, kada jie buvo, kokio 

stiprumo.
•	 Kokį poveikį gyventojų saugumui kelia klimato pokyčiai? 
•	 Atidžiai perskaitykite 1 lentelėje pateiktą informaciją apie galimus klimato 

kaitos padarinius. Pagalvokite ir pasakykite ją pagrindžiančių pavyzdžių.

Energetika

•	 Atnaujinti norminius aktus, reglamentuojančius hidrotechninių 
statinių projektavimą ir statybą; 

•	 projektuoti ir statyti alternatyviosios energetikos jėgaines, 
atsižvelgiant į didėsiančius vėjo bei saulės energijos išteklius ir dides-
nius nei dabar vėjo greičio svyravimus bei didėjantį gūsingumą; 

•	 rekonstruoti ir atnaujinti susidėvėjusius elektros energijos ir šiluminius 
tinklus, atsižvelgiant į didėjančią pavojingų meteorologinių reiškinių 
tikimybę; 

•	 pritaikyti elektros tinklus trumpalaikiams staigiems energijos 
poreikių šuoliams. 

Infrastruktūra ir 
transportas

•	 Oro uostų infrastruktūrą pritaikyti vis dažnesnėms skrydžiams 
nepalankioms oro sąlygoms, dažnesnėms audroms bei uraganams;

•	 vidaus vandens transporto infrastruktūrą pritaikyti prie ekstremalių 
vandens lygio svyravimų; 

•	 vykdyti nuolatinę miesto kanalizacijos sistemų rekonstrukciją sieki-
ant sumažinti miesto gatvių užtvindymo per stiprias liūtis tikimybę; 

•	 vykdyti sanitarinį pažeistų medžių kirtimą miestų teritorijoje, nus-
tatyti griežtesnius reikalavimus lengvoms nuolatinėms arba lai-
kinoms konstrukcijoms. 

Sveikatos 
apsauga

•	 Sukurti operatyvią visuomenės informavimo apie orų keliamą 
pavojų sveikatai sistemą (biometeorologinės, alergologinės, oro 
užterštumo, vandens kokybės prognozės); 

•	 kelti sveikatos priežiūros specialistų kvalifikaciją klimato kaitos 
keliamų grėsmių klausimais; 

•	 pasiruošti dažnėjančioms karščio bangoms (viešų kondicionuojamų 
vietų įrengimas ir kt.);

•	 griežtinti geriamojo vandens ir rekreacijos tikslams naudojamų van-
dens telkinių vandens kokybės kontrolę bei valdymą (nuotekų pla-
navimas bei priežiūra ir kt.); 

•	 riboti pramonės ir transporto veiklą, jei oro užterštumas kelia grėsmę 
žmonių sveikatai. 
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Beveik trečdalį Lietuvos teritorijos užima miškai, kuriems būdingas didelis gamtinis degumas. 
Lietuvoje kasmet vidutiniškai kyla apie 600 gaisrų ir išdega apie 300 ha miško. Šalyje sukurta 
bendra valstybinė priešgaisrinių priemonių sistema, apimanti miško (nesvarbu, kokia jo nuo-
savybės forma) gaisrų stebėjimą, profilaktines ir priešgaisrines saugos priemones. Šią sistemą 
rengia ir jos įgyvendinimą organizuoja Generalinė miškų urėdija prie Aplinkos ministerijos, 
miškų urėdijos bei valstybinių parkų direkcijos kartu su savivaldybėmis. 

Per pastaruosius 500 metų miško gaisrų skaičius pasaulyje padidėjo apie 10 kartų. Kasmet 
įvairiose Žemės vietose kyla apie 400 000 miško gaisrų, jie sunaikina arba pažeidžia apie 
0,5 proc. bendro miškų ploto. Europoje gaisrai kasmet pažeidžia apie 0,5–0,6 mln. ha miškų. 
Tai siejama su žmonių skaičiaus didėjimu, išplitusiu turizmu, intensyvėjančia pramone, padi-
dėjusiais nedirbamos žemės plotais. Dėl klimato šiltėjimo ir intensyvaus miškų naudojimo 
rekreacijai miško gaisrų pavojus ateityje tik didės.

Rekordiniai buvo 2006 metai, kai dėl pavasarį ir vasarą 
kilusios sausros ir kaitros Kėdainių, Ukmergės, Telšių, Pa-
nevėžio rajonuose liepos ir rugpjūčio mėnesiais miškų 
gaisringumas buvo pasiekęs didžiausią (5-ąją) klasę ir 
laikėsi 20 parų. Tais metais Lietuvoje buvo užregistruoti 
1 545 miško gaisrai 1 199 ha plote. Didžiausias gaisras 
kilo Kuršių nerijoje, čia išdegė 239 ha miško.

Miško gaisrai

Mokymosi rezultatai: 

•	 gebėsite paaiškinti gaisringumo rodiklio sąvoką ir jos svarbą;
•	 gebėsite apibūdinti miško gaisrų rūšis ir paaiškinti kiekvienos gaisro 

rūšies ypatumus;
•	 gebėsite paaiškinti, kaip elgtis kilus gaisrui miške.

2006 metų gaisro Kuršių nerijoje, 
Smiltynėje pasekmės.
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Miškų gaisrais išsiskyrė ir 2002 metai – pavasaris ir vasara irgi buvo rekordiškai karšti ir sausi. 
Sausra tęsėsi iki rugsėjo 3-iosios dekados. Daugelyje rajonų visai nelijo arba lijo labai menkai 
(krituliai sudarė tik 10 % normos). Didžiausi miškų plotai išdegė rytinėje Lietuvos dalyje – Šal-
čininkų, Ignalinos, Vilniaus rajonuose.

MIŠKO GAISRŲ PROGNOZAVIMAS

Miško gaisrų prognozavimo tikslas – pagal meteorologinių sąlygų rodiklius: kritulių kiekį, oro 
temperatūrą, santykinę drėgmę, numatyti gaisrų kilimo tikimybę. Lietuvoje miško gaisrai pro-
gnozuojami pagal kompleksinį gaisringumo (gaisrų pavojaus) rodiklį. Jis skaičiuojamas 
pagal dviejų rūšių temperatūras: oro temperatūrą ir rasos taško temperatūrą, po to rodiklis 
koreguojamas, atsižvelgiant į kritulių kiekį. Kompleksinis rodiklis skaičiuojamas kasdien, per 
visą gaisrams kilti palankų laikotarpį. Pagal rodiklio dydį išskirtos penkios gaisringumo klasės. 

Gaisrų prognozavimą atlieka Hidrometeorologinė tarnyba. Ji sudaro Lietuvos miškų gaisrin-
gumo žemėlapius ir kasdien pateikia Generalinei miškų urėdijai. Miškų urėdijos ir gyventojai 
apie gaisringumo klases informuojami kasdien, 13 val., per LRT Radiją.

Miško gaisrų kilimo pavojus priklauso ir nuo gamtinio miškų degumo, t. y. nuo miškų de-
gumo klasės. Esant vienodai gaisringumo klasei, gaisras gali kilti ne visuose miškuose. Todėl 
prognozuojamą miško gaisrų kilimo pavojų reikia sieti ir su gamtiniu degumu.

1 pav. Miško gaisrų priežastys.

Transportas ir komunikacijos

3 %
Priežastys nežinomos

5 %
Žemės ūkis

20 %

Miško ruoša

1 %

Padegimai

12 %
Kitos priežastys

1 %

Miško lankytojai

58 %
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Gaisringumo klasės nustatymas leidžia efektyviai organizuoti miškų priešgaisrinės apsaugos 
tarnybų darbą. Nuo apskaičiuoto gaisringumo rodiklio (nustatytos gaisringumo klasės) pri-
klauso miško apsaugos darbuotojų darbo režimas. Stiprinami budėjimai gaisrų stebėjimo 
bokštuose, urėdijose bei girininkijose, pasirengia urėdijų pagrindinės ir rezervinės priešgais-
rinės komandos.

GAMTINIO DEGUMO KLASĖS

Lietuvos miškams būdingas didelis gamtinis degumas. Pagal tai jie skirstomi į tris degumo 
klases: I – didelio (38 % visų miškų), II – vidutinio (22 % visų miškų) ir III – mažo gamtinio de-
gumo (40 % visų miškų). 

I gamtinio degumo klasei priskiriami labiausiai degūs miškai: spygliuočių jaunuolynai iki 40 
metų amžiaus, augantys sausose augavietėse, pušynai ir eglynai, augantys sausose nederlin-
gose augavietėse. Tai miškai, kuriuose gaisrams kilti bei išplisti sąlygos yra itin palankios.

1 lentelė. Gaisringumo (gaisrų pavojaus) rodiklio klasės. 

I Gaisrų 
pavojaus nėra

1–300
Gaisrams kilti sąlygų 
nėra

II Nedidelis 
gaisrų pavojus

301–1 000
Gaisrams kilti sąlygos 
mažai palankios 
(tikimybė – 5–10 proc.)

Gali kilti silpni 
žemutiniai gaisrai

III Vidutinis 
gaisrų pavojus

1 001–4 000
Gaisrams kilti sąlygos 
vidutiniškai palankios 
(tikimybė – 10–30 proc.)

Gali kilti vidutiniai ir 
stiprūs žemutiniai 
gaisrai

IV Didelis 
gaisrų pavojus

4 001–10 000
Gaisrams kilti sąlygos 
palankios (tikimybė – 
30–60 proc.)

Gali kilti žemutiniai 
gaisrai, kurie gali 
virsti viršūniniais 
gaisrais

V Labai didelis 
gaisrų pavojus

> 10 000
Gaisrams kilti sąlygos 
itin palankios (tikimybė 
iki 100 proc.)

Gali kilti žemutiniai 
gaisrai, kurie gali 
virsti viršūniniais 
gaisrais

Gaisringumo 
klasės

Gaisrų pavojaus 
rodiklis

Gaisrų sąlygos Gaisrų rūšys
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2 pav. Lietuvos miškų gamtinio degumo klasės.
Šaltinis: Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos.

II gamtinio degumo klasei priskiriami spygliuočių jaunuolynų iki 40 metų amžiaus medy-
nai, augantys šlapiose augavietėse, pušynai ir eglynai, augantys sausose ir derlingose auga-
vietėse, ir lapuočių medynai, augantys sausose nederlingose augavietėse. Juose, esant gais-
rams kilti palankioms sąlygoms, miškų gaisringumas irgi gana didelis. 

III gamtinio degumo klasei priskiriami lapuočių medynai bei įvairių rūšių medynai, augan-
tys užmirkusiuose ir pelkiniuose dirvožemiuose. Juose gaisringumas būna didžiausias tik 
anksti pavasarį, vėlai rudenį, įsivyravus sausroms, t. y. kai atsiranda degiųjų medžiagų.

MIŠKO GAISRŲ STEBĖJIMAS

Miško gaisrų stebėjimo pagrindinis tikslas yra kuo greičiau pastebėti kilusį gaisrą ir kuo tiksliau 
nustatyti jo kilimo vietą. Tai leidžia ugniagesiams greitai rasti gaisro židinį ir jį užgesinti. 

Pasaulyje naudojami įvairūs miško gaisrų stebėjimo būdai: 

• Antžeminis: gaisrams stebėti statomi specialūs priešgaisriniai bokštai. Iš jų stebima didelė 
teritorija, be to, galima tiksliai nustatyti gaisrų kilimo vietą. Šis stebėjimo būdas naudojamas 
Lietuvoje;

• Aviacinis: gaisrai stebimi iš oro (orlaivių, sraigtasparnių). Tai brangus miško gaisrų stebė-
jimo būdas, be to, miško teritorija apžvelgiama tik periodiškai ir dažniausiai pastebimi jau 
išplitę gaisrai;

• Palydovinis: informacija gaunama naudojant palydovus, plačiau naudojama didelių miško 
gaisrų apskaitai ir kontrolei. 

Gamtinio degumo klasės

 1
 2
 3
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Tarpukariu miškus nuo gaisrų saugojo eiguliai. Jie stebėdavo iš bažnyčių varpinių, aukštų me-
džių. Pirmieji mediniai piramidiniai gaisrų stebėjimo bokštai buvo pastatyti 1934 m. Jūros ir 
Kazlų Rūdos urėdijose. Vėliau jų buvo atsisakyta, nes tokių bokštų statybai reikėjo gana daug 
geros kokybės medienos, o jų eksploatavimo laikas buvo labai neilgas – apie 10 metų.

1969 m. Druskininkų miškų urėdijoje buvo pastatyti pirmieji metaliniai vienstiebiai gaisrų ste-
bėjimo bokštai. Bokšto viršuje sumontuota stebėtojo kabina. Metaliniai bokštai yra ilgaamžiai, 
patogūs ir saugūs nuolat stebėti. Daugumos jų aukštis – 30–40 m (paprastai 35 m). Dabar 
miškų urėdijose būna apie 120 gaisrų stebėjimo punktų (bokštų arba vaizdo kamerų). Paly-
ginkite, Latvijoje – 200 vnt. Bendradarbiaudamos su mobiliojo ryšio operatoriais, kai kurios 
miškų urėdijos pasinaudojo miškuose arba pamiškėse pastatytais mobiliojo ryšio bokštais ir 
juose, 35 m aukštyje, sumontavo gaisrų stebėjimo kabinas.

Nuo 2002 m. Lietuvoje pradėtos naudoti antžeminės automatizuotos gaisrų sekimo sistemos 
(AWIS, AWFS, AGAG ir kt.), jose gaisrai stebimi per vaizdo kameras, įrengtas gaisrų stebėjimo 
arba mobiliojo ryšio bokštuose. Lietuvoje pirmą kartą gaisrams stebėti vaizdo kamera panau-
dota Dubravos miškų urėdijoje. Kamera įmontuota telekompanijos „Bitė GSM“ ryšio perdavi-
mo bokšte. Vaizdo kamera miškus stebi 35 km spinduliu, 30 kartų didindama vaizdą. Sujun-
gus su kompiuteriu, stebėtojas gali nustatyti kilusio gaisro kryptį 1° tikslumu. Vienas žmogus 
kompiuteryje gali sekti keturių kamerų duomenis. Dūmai atpažįstami už 30–40 km, o iš vieno 
bokšto galima aprėpti iki 4 000–5 000 kv. km teritoriją. 

MIŠKO GAISRŲ RŪŠYS

Žemutiniai gaisrai. Per juos dega tik žemutinė miško dalis: paklotė, pakritos, kerpės, sama-
nos, žolinė augalija, nukritusių medžių šakos, kelmai. Per šiuos gaisrus apdega medžių žievė, 
pažeidžiamos dirvožemio paviršiuje esančios šaknys. Tokie gaisrai pagal liepsnos aukštį ir pli-
timo greitį skirstomi į:

• silpnus – liepsnos aukštis yra iki 0,5 m, plitimo greitis ne-
viršija 1 m/min.;

• vidutinio stiprumo – liepsnos aukštis yra iki 1,5 m, plitimo 
greitis – iki 3 m/min.;

• stiprius – liepsnos aukštis viršija 1,5 m, plitimo greitis virši-
ja 3 m/min.

Žemutinių miško gaisrų stiprumas ir plitimo greitis priklauso 
nuo degių medžiagų drėgnumo, stambumo, išsidėstymo, 
masės ploto vieneto, taip pat nuo meteorologinių sąlygų. 
Tokių gaisrų plitimo greitis nėra didelis, jis siekia 0,25–4,0 m/
min. Žemutinius gaisrus galime atskirti pagal dūmus – jie 
būna šviesiai pilkos spalvos. Per žemutinius gaisrus išsiskiria 
daug šilumos, kaitinamos medžių šakos, tad sudaromos są-
lygos žemutiniams gaisrams pereiti į viršūninius. Žemutinis miško gaisras.
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Viršūniniai gaisrai Lietuvos miškuose kyla gana retai. Dažniausiai žemutiniai gaisrai greitai 
pastebimi ir užgesinami dar nespėjus jiems virsti viršūniniais. Tik spygliuočių jaunuolynuose 
gali iškart kilti viršūninių gaisrų. Per juos dega ne tik žemutinis miško sluoksnis, bet ir medžių 
lajos, šakos, lapai.

Viršūniniai gaisrai skirstomi į lėtuosius ir šuolinius. 

Per lėtąjį viršūninį gaisrą ugnis yra beveik statmena, tai yra žemutinio ir viršūninio gaisro 
ugnis plinta vienodu greičiu. Tokie gaisrai galimi tuomet, kai vėjo greitis siekia iki 15 m/s. Lė-
tųjų viršūninių gaisrų plitimo greitis – 5–15 m/min.

Šuoliniai viršūniniai gaisrai kyla vėjuotomis dienomis ir plinta šuoliais. Pažeminė ugnis, paki-
lusi į lajas, staigiai veržiasi į priekį, pralenkdama žemutinę ugnį. Šuolis tęsiasi 12–25 sekundes 
ir ugnis, išsiveržusi į priekį 70–120 m, užgęsta. Priartėjus žemutinei ugniai ir esant palankioms 
sąlygoms, ji vėl gali pakilti į lajas ir veržtis į priekį. Per šuolį ugnies priekinio plitimo greitis 
siekia 250–330 m/min. Vidutinis tokio gaisro greitis – 30–40 m/min. Per šiuos gaisrus išspin-
duliuojama 6–8 kartus daugiau šilumos negu per žemutinius gaisrus. Dėl įkaitusio oro susi-
daro konvekcinės kolonos, kurių skersmuo siekia kelis šimtus metrų. Liepsnos aukštis kolonos 
viduryje gali siekti 120 metrų. Dėl to į gaisrą patenka daugiau oro, degimas tampa dar inten-
syvesnis. Tokių gaisrų dūmai būna tamsiai pilkos spalvos.

Požeminiai (durpių) gaisrai. Per juos dega organinė dirvožemio dalis, apdega arba sudega 
medžių šaknys, todėl po šių gaisrų miškas žūsta. Šiuos gaisrus lengva atskirti nuo kitų dėl 
specifinio degančių durpių kvapo. Jie paprastai kyla antroje vasaros pusėje, kai po ilgesnių 
sausrų pažemėja gruntinių vandenų lygis ir pradžiūsta durpiniai dirvožemiai. Po žemutinio 
gaisro, kilusio durpinguose dirvožemiuose augančiuose miškuose, vietomis lieka rusenti dir-
vožemio organinė masė. Rusenimas (lėtas degimas) pamažu skverbiasi gilyn, kol galiausiai 
kyla požeminis (durpių) gaisras. Durpės išdega iki mineralinės juostos arba gruntinių vande-
nų. Požeminiai gaisrai plinta lėtai, 0,5–5,0 m per parą, tačiau dega nuolat, nes išsiskiria labai 
daug šilumos.

Pagal požeminių gaisrų plėtros dinamiką, apatiniai durpės sluoksniai dega intensyviausiai, 
degimas apatiniuose sluoksniuose plinta visomis kryptimis maždaug vienodu greičiu ir gali 
išplisti keliasdešimt arba šimtą metrų nuo gaisro židinio. Degimas nematomas, liepsna išsi-
veržia tik atskirose vietose, labai sunku nustatyti gaisravietės ribas, todėl gesinti požeminius 
gaisrus labai pavojinga. 

Pagal išdegusių durpių sluoksnį požeminiai gaisrai būna: 

• seklūs – išdega iki 25 cm durpių sluoksnis;
• vidutinio gilumo – išdega iki 50 cm durpių sluoksnis;
• gilūs – išdega didesnis kaip 50 cm durpių sluoksnis.

KAIP ELGTIS KILUS MIŠKO GAISRUI

Apie kilusį miške gaisrą visų pirma suprantame iš nesisklaidančio ir vis stiprėjančio degėsių 
kvapo, nebūdingo vietovei smogo, matomų dūmų. Naktį horizonte matyti gaisro pašvais-
tė. Visada pastebima gyvūnų migracija – paukščiai, miško žvėrys, saugodamiesi ugnies, juda 
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priešinga nei gaisras kryptimi. Gyvūnų neramų elgesį, migraciją viena kryptimi galima paste-
bėti net tada, kai jokių kitų miško gaisro ženklų dar nematome.

Jeigu miško gaisras artėja gyvenvietės link ir kyla rimtas pavojus pastatams ir žmonėms, 
pirmiausia būtina evakuoti gyventojus. Siekiant išvengti panikos ir transporto kamščių, bū-
tina vykdyti specialiųjų tarnybų nurodymus. Visa reikiama informacija bus perduodama per 
televiziją ir radiją, gyventojai gaus informacinius pranešimus į mobiliuosius telefonus. Per 
evakuaciją reikėtų pasiimti tik pačius vertingiausius daiktus (dokumentus, pinigus). Taip pat 
būtina pasirūpinti kvėpavimo organų apsauga, tam reikiamų priemonių galima pasigaminti 
ir iš namuose turimų medžiagų: vatos, marlės, sudrėkintos medvilninės nosinės.

Jeigu gaisras užklupo miške, nepasiduokite panikai ir nepulkite beatodairiškai bėgti, ta-
čiau sėdėti ir laukti pagalbos taip pat nėra gerai. Visų pirma būtina susiorientuoti vietovėje ir 
išsiaiškinti, kurioje pusėje kilęs gaisras, numatyti evakuacijos kryptį (vandens telkinių, atvires-
nių vietovių link). Galima palypėti į aukštą medį, ant kalvos arba atkreipti dėmesį į paukščių 
skridimo kryptį. Žinodami, kurioje pusėje kilęs gaisras, įvertinę vėjo kryptį ir stiprumą, galime 
nuspėti jo plitimo arealą. Gaisras neplinta į visas puses vienodu greičiu, jis juda vėjo pūtimo 
kryptimi. Eiti į saugią vietą reikia statmenai vėjo krypčiai ir ugnies judėjimui, aplenkiant gaisrą 
iš šono. Pavėjui (ta pačia kryptimi, kaip plinta gaisras) eiti negalima, nes ugnis juda greičiau, 
negu eina žmogus. Saugūs būsite tik išėję iš miško, nes vėjas gali pasisukti, kartu su juo pasi-
keis ir plintančio gaisro kelias. 

KAIP IŠVENGTI MIŠKO GAISRŲ

Gaisro miške galima išvengti laikantis priešgaisrinės saugos taisyklių. Reikia atsiminti, kad 
gaisrams kilti palankiu laikotarpiu (pavasarį, ištirpus miške sniegui, iki lietingų rudens orų arba 
iškritusio sniego) draudžiama:

• naudotis atvira ugnimi (kurti laužus, deginti šiukšles), mėtyti neužgesintus degtukus, nuo-
rūkas ir kitus daiktus, galinčius sukelti gaisrą miške arba teritorijoje, nuo kurios iki miško yra 
mažiau kaip 50 metrų;

• deginti žolę, šiaudus miško žemėje ir žemės ūkio plotuose (pievose, ganyklose, ražienose ir 
pan.);

• medžioti šoviniais, užkimštais įsidegančios medžiagos kamščiais;
• važinėti miškuose transporto priemonėmis su vidaus degimo varikliais ne keliais arba ten, 

kur įvažiuoti pagal nustatytą tvarką uždrausta (išskyrus miškų ir specialiųjų tarnybų trans-
portą ir asmenis, turinčius miško valdytojų arba savininkų išduotus leidimus);

• miške pilti degalus į automobilių bakus, naudotis transporto priemonėmis su vidaus degi-
mo varikliais, jeigu netvarkinga jų kuro tiekimo sistema, duslintuvai ir pan.

Gaisrams kilti palankiu laikotarpiu laužus galima kurti tik specialiai įrengtose poilsiaviečių lau-
žavietėse, pažymėtose specialiu ženklu. Kitose vietose kurti laužus, stovyklauti, rengti masi-
nius kultūros, sporto ir kitus renginius galima tik gavus miško valdytojų ir savininkų rašytinį su-
tikimą. Laužavietės įrengiamos aikštelėse, esančiose ne arčiau kaip per 5 metrus nuo medžių 
kamienų ir apsuptose 0,5 metro pločio mineralizuota (iki mineralinio dirvožemio sluoksnio 
išvalyta) juosta. Baigus kūrenti laužą, reikia jį kruopščiai užpilti žemėmis arba vandeniu, kol jis 
visiškai nustos rusenti.
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Klausimai ir užduotys

•	 Koks šiuo metu yra miškų gaisringumo rodiklis ir klasė jūsų rajone? 
Pasižiūrėkite http://www.meteo.lt/misku_gaisr.php. 

•	 Pasidomėkite, kokia artimiausio miško degumo klasė. 
•	 Pasižiūrėkite į 1 paveikslėlį ir pasakykite, kokios yra dažniausios miško gaisrų 

priežastys. 
•	 Pagalvokite ir pasiūlykite priemonių, kaip išvengti miško gaisrų.

Esant padidėjusiam gaisrų pavojui, gali būti laikinai uždrausta arba apribota fiziniams asme-
nims lankytis visuose miškuose, net rinkti vaistažoles, grybus, uogas ir kitas miško gėrybes.

ATSAKOMYBĖ UŽ PRIEŠGAISRINĖS MIŠKŲ APSAUGOS 
REIKALAVIMŲ PAŽEIDIMUS

Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 77 straipsnis:

Priešgaisrinės miškų apsaugos reikalavimų pažeidimas užtraukia įspėjimą arba baudą piliečiams 
nuo 50 iki 200 litų ir pareigūnams – nuo 300 iki 600 litų.

Miško naikinimas arba žalojimas jį padegant arba nerūpestingai elgiantis su ugnimi, taip pat ki-
toks priešgaisrinės miškų apsaugos reikalavimų pažeidimas, sukėlęs miško gaisrą arba jo išplitimą, 
užtraukia baudą piliečiams nuo 2 000 iki 4 000 litų, o pareigūnams – nuo 4 000 iki 8 000 litų.
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Gyvename nuolat besikeičiančiame pasaulyje, tiesiogiai ar netiesiogiai esame priklausomi 
nuo aplinkos ir mūsų veiklos. Visų sveikatą lemia gyvenimo būdas, cheminė, fizikinė ir biolo-
ginė aplinka.

Biologiniai teršalai plačiai paplitę natūralioje aplinkoje – jų randama vandenyje, dirvoje, au-
galuose, gyvūnuose. Su šiais teršalais galima susidurti namuose ir darbo vietose. Didžiausia 
tikimybė susidurti su biologiniais teršalais žmonėms, dirbantiems šiuo darbus:

• maisto pramonės įmonėse,
• žemės ūkio darbus,
• darbus, kuriuos atliekant kontaktuojama su gyvūnais ir/arba gyvūninės kilmės produktais,
• sveikatos apsaugos sistemoje,
• klinikinėse, veterinarijos ir diagnostikos laboratorijose, išskyrus diagnostines mikrobiologi-

nes laboratorijas,
• atliekų tvarkymo įmonėse,
• nuotekų valymo įrenginiuose ir laboratorijose.

Pavojingos žmonių 
užkrečiamosios ligos

Mokymosi rezultatai: 

•	 gebėsite paaiškinti pagrindinius užsikrėtimo pavojingomis 
užkrečiamosiomis ligomis būdus;

•	 gebėsite išvardyti pavojingiausias užkrečiamąsias ligas;
•	 gebėsite paaiškinti, kokios apsaugos priemonės gali būti taikomos, 

esant pavojingos užkrečiamosios ligos grėsmei;
•	 gebėsite paaiškinti epidemijos ir pandemijos sąvokas.



73

Biologiniai teršalai gali būti įvairių organizmų dalys, išskyros arba patys organizmai (erkės, 
kraujasiurbiai vabzdžiai, graužikai). Apie biologinę aplinkos taršą kalbame tada, kai gyvųjų orga-
nizmų arba jų išskiriamų produktų yra daugiau nei įprastai ir/arba jie viršija nustatytas normas. 
Pavyzdžiui, artezinių šulinių vanduo laikomas švarus, kai mikrobiologai 1 ml vandens nustato 
10 bakterijų. Biologiškai užterštame vandenyje randama apie 150 000 bakterijų 1 ml vandens.

Biologiniai teršalai nuo kitų pavojingų medžiagų skiriasi tuo, kad biologinės medžiagos, esant 
palankioms sąlygoms, gali sparčiai daugintis, pavyzdžiui, jei 10 bakterijų pasėjama į joms pa-
lankią terpę, po 24 val. jų aptiksime 10 milijonų.

Biologiniai teršalai gali sukelti:

• infekcijas (sukelia virusai, bakterijos),
• alergijas (sukelia pelėsiai, organinės dulkės),
• apsinuodijimus arba toksišką poveikį organizmui,
• kai kurios biologinės medžiagos gali sukelti vėžį.

Didžiausią įtaką žmogaus sveikatai daro mikrobiologinė tarša. 
Mikrobiologinės taršos padariniai žmogui – užkrečiamosios ligos.

Žmonių užkrečiamosios (infekcinės ir parazitinės) ligos (toliau – užkrečiamosios ligos) – 
užkrečiamųjų ligų sukėlėjų ir jų toksinų sukeltos žmogaus ligos, kuriomis apsikrečiama nuo 
žmonių (ligonio arba užkrečiamųjų ligų sukėlėjo nešiotojo), gyvūnų, vabzdžių arba per aplin-
kos veiksnius.

Į žmogaus organizmą infekcinių ligų sukėlėjai gali patekti kontaktuojant su kitais žmonėmis, 
gyvūnais, augalais, palietus nešvarius daiktus, sukėlėjai taip pat gali patekti su krauju, limfa, 
kitais organizmo skysčiais.

Pagrindiniai užsikrėtimo infekcinėmis ligomis būdai:

• per orą (atsikosint, iškvepiant ligos sukėlėjus, meningokokinės ligos sukėlėjas į žmogaus 
organizmą patenka su įkvepiamu oru);

• kontaktiniu būdu (lietimosi per odą, pažeistą gleivinę, kraują, lytiniu būdu); 
• per virškinamąjį traktą (per maistą, vandenį, nešvarias rankas, hepatitas A plinta suvalgius 

užkrėsto maisto arba per nešvarias rankas);
• per vabzdžių įkandimus (maliarija užsikrečiama įkandus užkrėstam uodui). 

Šiandien žmonės daugiau keliauja (per metus pasaulyje apie 2,1 milijono žmonių skraido 
lėktuvais), daugelis pasaulio šalių tapo lengviau pasiekiamos, bet kartu kur kas greičiau nei 
anksčiau plinta infekcinės ligos. Pavyzdžiui, 2009 m. balandžio mėnesį Meksikoje užfiksuotas 
A/H1N1 (kiaulių) gripo protrūkis jau po kelių savaičių pasiekė JAV, Europą, Australiją, Pietų Af-
riką ir kitus regionus. Todėl svarbu kiekvienam mokėti apsisaugoti nuo ligų, žinoti, kaip elgtis 
įtarus, kad užsikrėtėte, ir taip sumažinti ligų plitimo grėsmę.

Lietuvoje sergamumas užkrečiamosiomis ligomis sudaro apie 20 % visų šalyje registruojamų 
ligų. Apie 94 % šių susirgimų sudaro ūmios viršutinių kvėpavimo takų ligos ir gripas, apie 
3 % – per maistą ir vandenį plintančios žarnyno infekcinės ligos, apie 2 % – kitos infekcinės 
ligos, 1,45 % – parazitinės ligos, 0,14 % – plaučių tuberkuliozė ir 0,014 % – virusiniai hepatitai.

Lietuvos teisės aktuose nurodyta 71 pavojinga užkrečiamoji liga (gripas, tuberkuliozė, juodli-
gė, raupsai, virusinės žarnyno infekcinės ligos, Ku karštligė ir kt.) bei 6 ypač pavojingos užkre-
čiamosios ligos, kuriomis sergant, ligoniai, pagal teisės aktus, gydomi privalomai. 

CIVILINĖ SAUGA | GAMTINĖS KILMĖS PAVOJAI | PAVOJINGOS ŽMONIŲ UŽKREČIAMOSIOS LIGOS

Įspėjamasis ženklas 
„Biologinis pavojus“
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Ypač pavojingos užkrečiamosios ligos:

• maras,
• cholera arba sukėlėjo nešiojimas,
• beždžionių raupai,
• geltonoji karštligė,
• virusinės hemoraginės karštligės (Marburgo virusinė liga, Ebola virusinė liga, Lassa karštligė),
• raupai.

Maras – sunki infekcinė liga, kurią sukelia bakterija Yersinia pestis. Žmonės maru užsikrečia 
nuo graužikų, kačių, šunų ir triušių.

Gamtinių maro židinių yra visame pasaulyje, išskyrus Australiją ir Antarktidą. Lietuvoje gam-
tinių maro židinių nėra. Pasaulinės sveikatos organizacijos duomenimis, kiekvienais metais 
pasaulyje užfiksuojama 1 000–3 000 maro atvejų.

Paskutinis maro atvejis Lietuvoje registruotas 1710 metais. Ši maro epidemija Mažojoje Lie-
tuvoje nusinešė 240 000 žmonių gyvybių, vien tik Vilniuje nuo maro mirė 33 700 žmonių. 
Mirusiųjų buvo tiek daug, kad jų nespėjo laidoti, nors į vieną kapą guldė po 70–80 žmonių. 
Epidemija ištuštino ištisas sodybas ir kaimus.

Vienas iš paskutinių didesnių susirgimų maru buvo 1994 m. Indijoje. 700 žmonių užsikrėtė 
bubonine ir plaučių maro forma. 56 iš užsikrėtusiųjų mirė. Daugiau nei 2 milijonai turistų 
atšaukė keliones į šią šalį.

Cholera – ūmi žarnyno infekcija, kurią sukelia toksinus gaminančios bakterijos. Paskutinis 
choleros atvejis Lietuvoje registruotas 1921 metais. Kasmet pasaulyje registruojama 70 000–
600 000 susirgimų šia liga. Susirgimai registruojami Afrikos, Azijos ir Amerikos žemynuose. 
Cholera žmonės užsikrečia per užterštą vandenį, blogai termiškai apdorotas jūros gėrybes, 
maistą, užterštą po terminio apdorojimo, kai jis netinkamai saugomas.

Raupai – virusinė liga, lengvai perduodama oru, ją su-
kelia raupų virusas. Virusas taip pat gali plisti per užterš-
tus drabužius ir patalynę. Raupai – viena iš seniausiai 
ligų žmonijos istorijoje. Dar XVIII a. Rusijoje nuo raupų 
mirdavo kas septintas vaikas, Prancūzijoje ir Švedijoje – 
kas dešimtas. XVIII a., atradus raupų virusą, pradėta skie-
pyti nuo raupų, ir XX a. pradžioje raupais buvo sergama 
tik pavienėse šalyse. 1950 m. pradžioje 50 milijonų žmo-
nių sirgo šia liga, 15 milijonų mirė. Prasidėjus skiepijimui 
nuo raupų pasauliniu mastu, 1967 m. susirgimų skaičius 
sumažėjo iki 10–15 milijonų, mirčių skaičius sumažėjo 
iki 3 milijonų. Pasaulinė vakcinacija nuo raupų buvo 
baigta 1980 metais. Lietuvoje paskutinis raupų atvejis 
registruotas 1936 m., o vakcinacija nuo raupų baigta 
1979 metais.

Geltonoji karštligė – liga, kurią sukelia geltonosios 
karštligės virusas. Žmonės suserga įkandus užkrėstam 
uodui. Ligos sukėlėjų randama Afrikoje, Pietų Ameriko-
je. Europoje yra registruota susirgimų asmenų, keliavu-
sių po šias šalis.

Raupais sergantis vaikas, Bangladešas, 
1973 m.
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Virusinės hemoraginės karštinės – ligos, kurių sukėlėjų randama Afrikos, Azijos, Pietų bei 
Centrinės Amerikos šalyse. Registruojami pavieniai šių ligų įvežtiniai atvejai Europoje. Mar-
burgo virusinė liga, Ebola virusinė liga, Lassa karštligė kelia pavojų Europoje, nes jų sukėlėjai 
plinta nuo žmogaus žmogui, o mirtingumas nuo šių ligų yra 30–80 %.

Ypač pavojingų ligų židiniai Lietuvoje gali susidaryti užsikrėtusiems žmonėms atvykus iš šalių, 
kuriose jos registruojamos, arba ligų sukėlėjus panaudojus kaip biologinį agentą per teroris-
tinius išpuolius.

Pastaraisiais dešimtmečiais, keičiantis klimatui (žemės paviršius per paskutinį šimtmetį tapo 
šiltesnis 0,8 °C), didėja rizika užsikrėsti ligomis, kuriomis, buvo manyta, kad galima užsikrės-
ti tik už Europos Sąjungos ribų, pavyzdžiui: 2010 m. Ispanijoje, Belgijoje ir Graikijoje buvo 
registruota vietinės maliarijos atvejų, 2010 m. Prancūzijoje buvo registruoti vietiniai Dengė 
karštligės atvejai, tais pačiais metais Graikijoje vėl atsirado Vakarų Nilo karštligė, kuri plinta 
pietrytinėse valstybėse narėse ir kaimyninėse šalyse.

Biologiniai agentai skirstomi į A, B, C kategorijas

A kategorijai priskiriami lengvai paskleidžiami ir lengvai nuo žmogaus žmogui plintantys 
sukėlėjai (raupai, juodligė, maras, botulizmas, tuliaremija, virusinės hemoraginės karštligės). 
Šiai kategorijai būdinga:

• aukštas mirtingumo rodiklis ir didelis poveikis visuomenės sveikatai;
• gali kilti panika ir sumaištis visuomenėje;
• reikalingi specialūs veiksmai parengti visuomenės sveikatą.

B kategorijai priklauso vidutiniškai lengvai paskleidžiami sukėlėjai, kurie sukelia vidutinį ser-
gamumą ir žemą mirtingumą (Ku karštligė, bruceliozė, įnosės, alfavirusinės infekcijos, toksi-
nai). Būdinga:

• vidutinio sunkumo ligos ir žemas mirtingumas;
• reikalauja specifinių laboratorijų pajėgumų stiprinimo bei padidinto ligos monitoringo.

C kategorijai priklauso lengvai prieinami ir lengvai modifikuojami sukėlėjai (virusinės infekci-
jos, multirezistentiška tuberkuliozė):

• jie lengvai pagaminami ir paskleidžiami;
• aukšti sergamumo bei mirtingumo rodikliai, didelis poveikis žmonių sveikatai.

Užkrečiamųjų ligų kontrolė

Pavojingų ir ypač pavojingų užkrečiamųjų ligų atvejais imamasi daugybės veiksmų, siekiant 
nustatyti ligą, išsiaiškinti jos kilimo priežastis ir kontroliuoti bei sustabdyti ligos plitimą. Netgi 
nedidelis naujų, iki tol nebuvusių susirgimų skaičius gali tapti epidemijos priežastimi. Per epi-
demiją sergančių žmonių skaičius gali padidėti nuo trijų iki dešimties kartų. Trys pagrindinės 
pandemijos sąlygos:

1. Turi atsirasti naujas A gripo potipis ir patekti į žmonių populiaciją.
2. Dėl viruso turi būti sukelti sunkūs žmonių susirgimai.
3. Virusas turi nenutrūkstamai ir lengvai plisti tarp žmonių.
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Epidemija – neįprastai didelis ligos plitimas tam tikroje geografinėje vietovėje. 

Pandemija – epidemija, apėmusi keletą šalių ar žemynų.

Įmonės, įstaigos ir organizacijos yra įpareigotos parengti planus, kuriuose turi numatyti, kokių 
priemonių imsis ir kaip organizuos savo įstaigos veiklą per pandemiją.

Ligų, kurios plinta nuo žmogaus žmogui (Lassa, Ebola hemoraginių karštinių, SŪRS (staigus 
ūmus respiratorinis sindromas), raupų ar kt.), atvejais svarbu nustatyti sergančius asmenis bei 
asmenis, kurie turėjo kontaktą su sergančiuoju, ir juos izoliuoti.

Atsižvelgiant į ligą, pavojingų ir ypač pavojingų užkrečiamųjų ligų atvejais gali būti taikoma 
imunoprofilaktika, chemoprofilaktika, karantinas, kitos apsaugos priemonės.

Imunoprofilaktika (skiepai) – biologinių preparatų ir medicinos priemonių naudojimas, 
siekiant padidinti žmonių atsparumą užkrečiamosioms ligoms. 

Chemoprofilaktika – vaistų vartojimas, siekiant skubiai užkirsti kelią užkrečiamosioms li-
goms atsirasti ir plisti.

Jau nuo senų laikų sergantieji buvo atskiriami nuo sveikųjų tol, kol baigsis epidemija. Pirmą 
kartą tai padaryta XIV a., tuomet atvykstantieji iš maru užkrėstų vietovių į Raguso uostą, Ve-
necijos Respubliką, buvo izoliuojami. 1397 m. buvo taikomas 40 dienų izoliavimo laikotarpis 
(žodis „karantinas“ kilęs iš italų kalbos ir reiškia „keturiasdešimt“). Po to panašios izoliavimo 
priemonės buvo taikomos ir kituose Viduržemio jūros uostuose.

Karantinas – specialus užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės priemonių taikymo reži-
mas, nustatomas atskiriems objektams (toliau – riboto karantino objektai) arba apkrėstose 
teritorijose (toliau – teritorijų karantinas), kai registruojami plintantys nežinomos kilmės už-
krečiamųjų ligų sukėlėjai arba ypač pavojingų užkrečiamųjų ligų atvejai, taip pat pavojingų 
užkrečiamųjų ligų protrūkiai arba epidemijos.

Karantinas gali būti skelbiamas tik specialiais atvejais, siekiant apsaugoti teritoriją nuo ligos 
plitimo. 

Tai yra pati griežčiausia apsaugos priemonė, nes per karantiną įvažiuoti į teritoriją leidžiama 
tik asmenims su specialiais leidimais, o išvažiuoti iš karantino zonos leidžiama tik per specia-
lius karantino postus, kuriuose žmonės kelias dienas ar savaites tikrinami, ar nesusirgo.
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Siekiant apsaugoti šalį, teritoriją ar patalpas nuo užkrečiamųjų ligų, taršos patekimo ir išpliti-
mo arba kito biologinės kilmės įvykio, yra naudojamos ir kitos apsaugos priemonės. Siekiant 
apsaugoti šalį nuo užkrečiamųjų ligų įvežimo, kai yra įtariamas ligos atvejis kurioje nors šalyje, 
gali būti:

• vykdoma atvykstančių ir išvykstančių keliautojų kontrolė;
• naudojamos tam tikros bagažo, konteinerių, krovinių, transporto dezinfekavimo priemonės;
• didelę kontakto riziką turintys asmenys gali būti izoliuojami. 

Hemoraginių karštinių atvejais asmenys, turėję ar galėję turėti sąlytį su sergančiais asmeni-
mis, yra izoliuojami ir mediciniškai stebimi 21 dieną, choleros susirgimų atveju izoliuojama 
ir stebima 5 paras. Jeigu asmuo atvyksta iš teritorijos (šalies), kurioje buvo sergama plaučių 
maru, jis turi pateikti pažymą, kad prieš išvykdamas buvo izoliuotas 6 paras, o tokios pažymos 
nepateikus, jis gali būti izoliuojamas 6 paroms.

Sveikas žmogus užsikrėsti infekcinėmis ligomis gali ne tik nuo sergančio asmens, bet ir per 
užkrėstą vandenį, maisto produktus, aplinkos daiktus. Todėl atliekama dezinfekcija, kurios 
tikslas – apsaugoti nuo galimo užsikrėtimo per užterštus aplinkos daiktus, kuriuos lietė ser-
gantis asmuo. Dezinfekuojant yra stabdomas beždžionių raupų, choleros, difterijos, juodligės, 
maro, raupų, virusinių hemoraginių karštinių bei kitų ligų plitimas. 

Slaugant sergantį asmenį namuose, žinotina, kad norint, jog neplistų liga ir neužsikrėstų kiti 
šeimos nariai, reikia nuolat valyti, šluostyti, plauti ir dezinfekuoti aplinką. Naudojami buitiniai 
plovikliai, valikliai, turintys dezinfekuojamųjų priedų, taip pat tinka šilti muilo, geriamosios ir 
kalcinuotos sodos tirpalai. Ligonį reikėtų izoliuoti. Jeigu nėra galimybės skirti atskiro kamba-
rio, reikėtų, kad sergančio asmens lova būtų kuo toliau nuo kitų šeimos narių. Ligonis turėtų 
naudotis atskirais indais, rankšluosčiais ir kitais daiktais.

Užkrečiamųjų ligų židiniuose, kur sergantis asmuo išskiria į aplinką sukėlėjus, atsparius aplin-
kos veiksniams, atliekama baigiamoji dezinfekcija. Tai užkrečiamųjų ligų sukėlėjų, atsparių 
aplinkos veiksniams, sunaikinimas aplinkoje įvykus teroro aktui bei izoliavus, hospitalizavus li-
gonius, asmenis, įtariamus sergant užkrečiamosiomis ligomis. Baigiamąją dezinfekciją atlieka 
specialistai, naudodami specifines (atsižvelgiant į užkrečiamosios ligos sukėlėjo perdavimo 
būdą, galimą aplinkos užteršimo laipsnį ir kitus užkrečiamosios ligos epidemiologinius ypa-
tumus) chemines dezinfekcijos priemones.
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Klausimai ir užduotys

•	 Paaiškinkite imonoprofilaktikos, chemoprofilaktikos ir karantino sąvokas.
•	 Pagalvokite, kokių ligų atvejais gali būti taikoma kraštutinė priemonė – 

izoliavimas. 
•	 Kurios kategorijos biologiniai agentai sukelia pačias pavojingiausias ligas? 
•	 Pagalvokite, kokį poveikį valstybės gyvenimui ar veiklai turėtų didžiulis 

užkrečiamosios ligos protrūkis.
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Gyvūnų ir augalų ligos

Mokymosi rezultatai: 

•	 gebėsite paaiškinti epizootijos, epifitotijos sąvokas;
•	 gebėsite apibūdinti pagrindines apsaugos nuo kenksmingų 

organizmų priemones;
•	 gebėsite paaiškinti, kokiomis priemonėmis gali būti likviduojami 

užkrečiamųjų gyvūnų ligų židiniai.

Ekstremaliąsias situacijas gali sukelti įvykiai, darantys neigiamą poveikį gyvūnams, žemės 
ūkiui arba laukiniams augalams. Užkrečiamosios kenksmingos žemės ūkio ligos židinys pasė-
liuose, augaluose, kenksmingųjų organizmų židinys augavietėse, gyvūnų ligų protrūkiai gali 
padaryti didelės turtinės ir neturtinės žalos ne tik ūkio subjektams, bet ir valstybei. Epifitotija, 
enzootija gali sukelti valstybės lygio ekstremaliąją situaciją, apie kurią reikėtų informuoti tarp-
tautinę bendruomenę, o jai valdyti reikėtų pasitelkti daugelį šalies civilinės saugos sistemos 
institucijų. Todėl gyvūnų ir augalų ligos – tai pavojai, jų rizikos negalima nepaisyti. 

GYVŪNŲ LIGOS

Lietuvoje gyvūnų užkrečiamųjų ligų profilaktiką ir kontrolę atlieka Valstybinė maisto ir vete-
rinarijos tarnyba (toliau – VMVT). Siekiant saugoti, kad į Lietuvos teritoriją nepatektų gyvū-
nų užkrečiamųjų ligų sukėlėjų, Lietuvoje organizuojama gyvūnų apsauga nuo užkrečiamųjų 
ligų, o joms atsiradus – likviduojami tokių ligų židiniai, naudojamos apsaugos nuo bendrų 
žmonėms ir gyvūnams užkrečiamųjų ligų, taip pat kitų gyvūnų užkrečiamųjų ligų likvidavi-
mo, profilaktikos ir apsaugos priemonės.
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Pagrindinės gyvūnų užkrečiamųjų ligų kontrolės, prevencijos, šių ligų židinių ir epizo-
otijų likvidavimo priemonės:

• gyvūnų laikytojai, įtarę, kad jų gyvūnai serga užkrečiamąja liga, turi apie tai pranešti veteri-
narijos gydytojui ir teritorinei VMVT; 

• gavęs pranešimą apie įtarimą, kad gyvūnas serga užkrečiamąja liga, ir įvertinęs riziką dėl 
gyvūnų užkrečiamosios ligos pavojaus, VMVT pareigūnas:

° vyksta į gyvūnų laikymo vietą, tikslina diagnozę, 

° ima mėginius ir siunčia juos laboratoriniams tyrimams, 

° imasi priemonių, kad būtų išvengta gyvūnų užkrečiamosios ligos plitimo, 

° jis gali: 
• uždrausti išvežti gyvūnus, gyvūninius produktus iš įtariamo židinio,
• uždrausti židinyje esantiems žmonėms išvykti už židinio teritorijos; 

• nustačiusi, kad gyvūnai serga užkrečiamąja liga, VMVT, atsižvelgusi į ligos sukėlėjo pavojin-
gumą, plitimo savybes, vietos geografinę padėtį ir kitas gamtines sąlygas, nustato:

° gyvūnų užkrečiamosios ligos židinio teritorijos ribas, 

° apsaugos ir priežiūros zonas,

° taikytinas užkrečiamosios ligos židinio likvidavimo, profilaktikos ir apsaugos priemo-
nes: paskersti gyvūnus ar perdirbti gyvūninius produktus, laikantis veterinarijos reika-
lavimų, saugiai sunaikinti pašarus ir pan.

• Kai gyvūnų užkrečiamosios ligos sukėlėjas yra pavojingas žmonėms, siekiant sustabdyti 
ligos plitimą, gali būti imamasi papildomų apsaugos priemonių:

° steigti policijos postus, 

° keisti keleivinių autobusų maršrutus, 

° nukreipti transporto srautą, aplenkiant užkrėstas teritorijas, 

° stebėti gyventojus, 

° kitų priemonių. 
• Nustačius užkrečiamąsias ligas, prekyba gyvūnais ir gyvūniniais produktais yra draudžiama, 

šalis izoliuojama, ribojamas gyvūnų ir žmonių judėjimas ir t. t.

Išplitus gyvūnų užkrečiamajai ligai, gali būti skelbiama enzootija, epizootija arba panzootija. 

Enzootija – infekcinės gyvulių ligos paplitimas nedidelėje teritorijoje, pvz.: fermoje, ūkyje.

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

Panzootija – gyvulių infekcinės ligos išplitimas šalyje, keliose šalyse ar net žemyne. 

Epizootijos atveju gali būti skelbiama ekstremalioji situacija ir imamasi būtiniausių priemonių: 

• įvedamas karantino režimas;
• atliekamas epizootinis tyrimas; 
• tiriama gyvūnų ėdalo, pašarų ir vandens tarša pavojingais ir ypač pavojingais ligų sukėlėjais; 

nustatomos gyvūnų ligų profilaktinės ir gyvūnų naikinimo priemonės;
• sunaikinamas pavojingų ir ypač pavojingų ligų sukėlėjų užterštas ėdalas, pašarai, šalutiniai 

gyvūniniai produktai;
• valomas geriamasis vanduo;
• užkrėstoje teritorijoje apribojama žmonių ūkinė veikla;
• informuojamos valstybinės institucijos, Europos Komisija, Europos Sąjungos valstybių narių 

veterinarijos tarnybos, Pasaulio gyvūnų sveikatos organizacija.
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Lietuvoje atliekama šių labai pavojingų gyvūnų užkrečiamųjų ligų stebėsena:
• naminių ir laukinių gyvūnų snukio ir nagų ligos,
• klasikinio kiaulių maro;
• vezikulinės kiaulių ligos,
• naminių ir laukinių paukščių gripo,
• naminių ir laukinių paukščių Niukaslo ligos.

Lietuvoje aktualiausios šios ligos: snukio ir nagų liga, klasikinis kiaulių maras ir paukščių gripas. 
Kitos labai pavojingos gyvūnų užkrečiamosios ligos Lietuvoje nebuvo paplitusios. 

Snukio ir nagų liga

Snukio ir nagų liga gali sirgti kanopiniai gyvūnai: galvijai, avys, ožkos, kiaulės. Suaugę gyvuliai 
gaišta retai, prieauglis gaišta dėl širdies raumens uždegimo. Sergantys gyvūnai karščiuoja, 
netenka apetito, mažėja jų produktyvumas. Burnos ir nosies ertmės gleivinėse, tarpunagės ir 
apynagės odoje atsiranda pūslelių, kurioms plyšus, lieka erozija arba opos. Liga komplikuoja-
si – susidaro liežuvio opos, deformuojasi nagos, išsivysto mastitas, miokarditas. Snukio ir nagų 
liga žmogui nepavojinga. Tik labai retais atvejais po tiesioginio kontakto su sergančiu gyvuliu 
žmogui gali pasireikšti lengvi peršalimo simptomai. Pavojų kelia žmonės, turėję kontaktą su 
sergančiais gyvūnais, įvežami gyvūnai arba gyvūninės kilmės produktai iš užkrėstų teritorijų. 
Liga platinama per tiesioginį arba netiesioginį kontaktą, ją gali pernešti gyvūnai, žmonės bei 
išplatinti, pavyzdžiui, per transportą ar apyvokos priemones. Snukio ir nagų ligos virusas gali 
išplisti 60 km sausuma ir daugiau kaip 300 km jūra. Protrūkio atveju patiriama didelių ekono-
minių nuostolių. Lietuvoje ši liga paskutinį kartą buvo nustatyta 1982 metais.

Paukščių gripas

Paukščių gripas yra greitai plintanti pavojinga užkrečiamoji paukščių liga, kuria serga naminiai 
ir laukiniai paukščiai. Patys pavojingiausi yra paukščių gripo labai patogeniški H5, H7, H5N1 
viruso potipiai. Paprastai migruojantys laukiniai vandens paukščiai yra natūralūs paukščių 
gripo viruso nešiotojai. Naminiai paukščiai yra ypač imlūs paukščių gripo virusui. Paukščių 
gripu sergantys paukščiai nustoja lesti, gerti, sunkiai kvėpuoja, pamėlsta paukščių skiauterės, 
barzdelės, patinsta galvos ir kaklo audiniai, atsiranda kraujosruvų odoje ir gleivinėse. Paukščiai 
gaišta. Nuo ligos gali nugaišti iki 100 % visų ūkyje laikomų paukščių. 

Paukščių gripas neplinta oru. Ligą platina paukščių gripo virusu užsikrėtę laukiniai vandens 
paukščiai, kurie užkrečia aplinką. Sveiki paukščiai suserga lesdami užkrėstą lesalą arba ger-
dami užkrėstą vandenį. Naminiai paukščiai gali susirgti patekę į užkrėstą aplinką. Didžiausią 
tikimybę užsikrėsti paukščių gripu turi paukščiai, laikomi atviruose vandens telkiniuose ir prie 
jų. Paukščių gripas perduodamas netiesioginio kontakto būdu per paukščių išskyras, ypač 
išmatas, per apkrėstus pašarus, vandenį, inventorių, rūbus, avalynę. Oficialiai nustačius paukš-
čių gripą ir siekiant užkirsti kelią infekcijos plitimui į kitas paukščių laikymo vietas (ūkius), reikia 
3 km spinduliu paskersti ir vėliau saugiai sunaikinti ne tik sergančius paukščius, bet ir visus 
kitus ligos židinyje esančius paukščius. Tuomet 10 km spinduliu skelbiama stebėjimo zona, 
kurioje ribojamas paukščių vežimas, žmonių judėjimas, statomi dezinfekciniai barjerai. 

Žmonės paukščių gripu gali užsikrėsti tik tiesiogiai kontaktuodami su gyvais ar kritusiais 
sergančiais paukščiais. Pastebėjus laukinių arba naminių paukščių maitų, radus nugaišusių 
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laukinių vandens paukščių, nereikėtų jų liesti, apie tai būtina pranešti Valstybinei maisto ir 
veterinarijos tarnybai.

Klasikinis kiaulių maras (KKM)

KKM yra pavojinga užkrečiamoji virusinė kiaulių ir 
šernų liga. Klasikinis kiaulių maras perduodamas 
per tiesioginį kontaktą su ekskretais, sekretais, krau-
ju, sperma. Netiesioginio kontakto būdu – per ap-
krėstą inventorių, rūbus, transportą. KKM virusą iš 
užkrėstų kiaulių sveikoms gali fiziškai pernešti žmo-
nės, paukščiai, musės. Kiaulių savininkas gali sukelti 
infekciją šerdamas kiaules neapdorotomis maisto 
atliekomis. Gydymo nuo šios ligos nėra, todėl ser-
gantys gyvūnai naikinami. Taip pat atliekama ūkio 
dezinfekcija ir ribojamas kiaulių pervežimas. Kiaulių 
maro židinio vietoje skelbiamas 21 dienos karanti-
nas, aplink ligos židinį nustatomos 3 ir 10 km spin-
dulių apsaugos ir priežiūros zonos, sustiprinama 
aplinkinių kiaulių fermų kontrolė, atliekami nušautų 
šernų laboratoriniai tyrimai. 

2011 m. birželio ir liepos mėnesiais Lietuvoje, Jonavos rajone, penkiose kiaulių fermose buvo 
patvirtinti klasikinio kiaulių maro atvejai. Visos fermose laikytos kiaulės (39 110 vnt.) buvo su-
naikintos. Jonavos rajone buvo paskelbta savivaldybės lygio ekstremalioji situacija. 

Zoonozės – tai ligos, bendros gyvūnams ir žmonėms, jomis užsikrečiama tiesioginiu arba 
netiesioginiu būdu. 

Visuomenės sveikatos apsauga nuo zoonozių, kurias gyvūnai tiesiogiai ar netiesiogiai per-
duoda žmonėms, yra labai svarbi. Yra žinoma daugiau nei 200 zoonozinių ligų, kuriomis žmo-
nės užsikrečia nuo gyvūnų. Dažniausios – salmoneliozė, trichineliozė, pasiutligė. 

Salmoneliozė

Salmoneliozė yra ūminė žarnyno infekcija, kurią sukelia salmonelės. Salmonelioze užsikre-
čiama valgant sirgusių gyvulių skerdieną, jei jų mėsa buvo netinkamai apdorota ar laikoma 
(ypač vasarą), netinkamai paruošus mėsos produktus. Neretai salmoneliozės priežastis būna 
užkrėsti pieno produktai, kiaušiniai. Visi maisto produktai, prie kurių buvo priliesta užkrėsta 
mėsa, kiaušiniai, gali būti užteršti salmonelėmis. Salmonelioze dažnai suserga grupė žmonių, 
kurie valgė tą patį užkrėstą produktą. Ši liga dažnesnė vasarą. Inkubacinis periodas dažniau-
siai trunka 12–72 valandas. Įprastai liga prasideda pykinimu, vėmimu, skausmu duobutėje, 
viduriavimu, vandeningomis išmatomis, karščiavimu iki 38–39 °C, kaulų ir raumenų skausmu, 
vargina šleikštulys, troškulys. Įtarus salmoneliozę, būtina kreiptis į gydytoją. Salmoneliozės 
profilaktikai vakcinos nėra. Salmonelės gana atsparios, ilgai išsilaiko vandenyje, mėsoje, piene 
ir kituose maisto produktuose, nežūsta jas džiovinant, sūdant, rūkant. Karštyje žūsta greitai, 
tačiau stambius mėsos gabalus tenka virti apie 2 valandas. 
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Sergamumas salmonelioze Lietuvoje yra gana didelis – apie 66 atvejai 100 000 gyventojų. 
Daugiau nei pusė visų sergančiųjų – vaikai. Kūdikiai ir vyresni nei 60 metų asmenys yra im-
liausi salmonelėms ir labiau linkę sirgti sunkesne šios ligos forma. 

Pasiutligė

Pasiutligė nėra greitai plintanti liga, bet ji mirtina ir ja galima užsikrėsti nuo sergančio gyvūno. 
2011 m. Lietuvoje šunys, kuriems buvo patvirtinta pasiutligė, apkandžiojo 12 žmonių.

Pasiutlige sergančių gyvūnų elgsena pasikei-
čia: gyvuliai gali būti sutrikę, susijaudinę arba 
agresyvūs, laukiniai gyvūnai atklysta į gyven-
vietes ir puola gyvulius bei žmones. Pakinta 
pasiutlige sergančių gyvūnų eisena, atsiran-
da raumenų traukulių, išsivysto raumenų sil-
pnumas bei paralyžius, dėl ryklės paralyžiaus 
jie seilėjasi. Pasiutlige sergantys gyvūnai vi-
rusus išskiria su seilėmis, todėl dažniausiai 
pasiutlige užsikrečiama, kai įkanda šia liga 
sergantis gyvūnas. Lietuvoje pagrindiniai 
pasiutligės sukėlėjo platintojai yra rudosios lapės, usūriniai šunys ir kiaunės. Šie gyvūnai gali 
apkandžioti kitus laukinius ir naminius gyvūnus bei žmogų ir taip užkrėsti pasiutlige. Pasiu-
tlige taip pat galima užsikrėsti sergančio gyvūno seilėms ar užkrėstiems audiniams patekus 
ant pažeistos odos arba gleivinių. Labai pavojingi įkandimai, kai silpnai kraujuojama, arba su-
žeidimai galvoje. Ligos inkubacinis periodas gana įvairus. Pats trumpiausias – 7–8 dienos, bet 
dažniausiai trunka kelias savaites. Pasiutlige užsikrėtę gyvūnai visada nugaišta, nes pasiutligės 
virusai pažeidžia galvos ir stuburo smegenis.

Vienintelis būdas kovoti su šiuo mirtį sėjančiu virusu yra skiepyti gyvulius ir laukinius gyvūnus. 
Laukiniai gyvūnai vakcinuojami nuo pasiutligės naudojant jaukus su vakcina. Suėdę jauką su 
vakcina, jie įgyja imunitetą nuo pasiutligės. 

Jeigu jums įkando nepažįstamas gyvūnas:
1. Informuokite teritorinę vmvt apie įvykį, nes dar gali būti įmanoma pagauti 

įtariamą gyvūną, jį uždaryti ir stebėti. 
2. Žaizdą nuplaukite vandeniu su muilu ir ją dezinfekuokite. žinokite, kad šios 

priemonės neapsaugos nuo pasiutligės, todėl kuo greičiau kreipkitės į gydytojus.
3. Jeigu po pagauto gyvūno karantino ir 14 dienų stebėjimo bus nustatyta, kad jis 

nėra užsikrėtęs pasiutlige, jūsų vakcinacija bus nutraukta. 
4. Jeigu gyvūnas nebus pagautas, siekiant išvengti mirtinai pavojingos ligos, gydy-

tojai turės atlikti visą vakcinavimo programą.
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Vakcinacija nuo pasiutligės atliekama du kartus per metus – pavasarį ir rudenį. Skiepijant 
didelėje teritorijoje, jaukai su vakcina mėtomi iš lėktuvo. Lėktuvas turi skristi apie 150 km/h 
greičiu maždaug 150 metrų aukštyje. Viename kvadratiniame kilometre turi būti išmėtyta 
ne mažiau kaip 20 jaukų. Vakcinacija atliekama visoje Lietuvos teritorijoje, išskyrus kai kurias 
zonas (virš miestų teritorijų, ežerų ir Ignalinos atominės elektrinės jaukai nemėtomi).

AUGALŲ LIGOS

Augalų ligos – žalingi fiziologiniai pakitimai augalo organizme, kuriuos sukelia patogenai 
arba nepalankios aplinkos sąlygos.

Epifitotija – tai masinis kurios nors užkrečiamosios augalų ligos paplitimas tam tikrame plote 
tam tikru laiku.

Fitosanitarija – tai prevencinių, agrotechninių ir organizacinių priemonių visuma, jomis sie-
kiama užtikrinti augalų sveikatingumą.

Kenksmingieji organizmai – bet kurios vystymosi stadijos gyvūnai, augalai, grybai, bak-
terijos, virusai ir kiti organizmai, galintys pakenkti patiems augalams ir jų produktams arba 
užkrėsti augavietes.

Vykstant prekybai augalais, augaliniais produktais, kenksmingieji organizmai plinta po visą 
pasaulį. Pavyzdžiui, kenksmingųjų organizmų židiniai, užfiksuoti 1999 m. Kinijoje, iki 2008 m. 
išplito visoje Portugalijoje. Kenksmingieji organizmai gali patekti į Lietuvą ir plisti joje, todėl 
būtina nuolatinė fitosanitarinė kontrolė. Nustačius, kad šalyje esama kenksmingųjų organiz-
mų, keičiami eksporto reikalavimai, tad tiesioginė žala pajuntama ne tik šių organizmų židi-
niuose, bet visame šalies ūkyje. Augalų ligos gali tiesiogiai sunaikinti derlių arba sumažinti jo 
kokybę, dėl to pasaulyje prarandama apie 20 % derliaus. 

Augalus gali vis labiau pažeisti kenkėjai ir ligos ne tik dėl įvežamų kenksmingųjų organizmų. 
Vienas iš pažeidžiamumą didinančių veiksnių – klimato kaitos poveikis: 

• didėja kenksmingųjų organizmų populiacijos,
• plečiasi kenksmingųjų organizmų arealas,
• atsiranda naujų kenkėjų rūšių, 
• žemės ūkio kultūros tampa mažiau atsparios kenkėjams ir ligoms. 

2012 m. lapkričio 13 d. Kauno rajone, Babtų seniūnijoje, 8 ha plote, nustatytas kenksmin-
gųjų organizmų židinys – vaismedžių bakterinė degligė, kurią sukelia kenksmingasis organiz-
mas – 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 priemonių kovoti su ja, o esant palankiam oro ir 
drėgmės santykiui, liga per vienerius metus gali užkrėsti didelius plotus. 
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Bulvių maras (paprastasis bulviapūdis) viena 
žalingiausių bulvių ligų, labai greitai plintan-
ti palankiomis sąlygomis, ypač vasarą, esant 
aukštam santykiniam drėgniui, – kai naktys 
vėsios, o dienos šiltos. Liga pažeidžia visas 
augalo dalis: gumbus, stiebus, lapkočius, la-
pus, viršūninius ūglius, kai kada – pumpurus 
ir uogas. Maro užkrėsti gumbai jautrūs įvai-
riems puviniams saugyklose. Gumbo minkš-
timas būna rudos spalvos, pažeidimų vietos 
nėra aiškiai atribotos nuo sveikų audinių. 
Maro sukėlėjas plinta per orą, gumbus, dirvą. 
Vieno užkrėsto gumbo gali pakakti, kad jis 
sukeltų epidemiją bulvių pasėlyje.

Lietuvos kaštonai yra puolami keršųjų kašto-
ninių kandelių – kaštonų parazitų, sukelian-
čių sunkiai išgydomą šių lapuočių ligą kaš-
toninę keršakandę. Kaštonus užpuolusios 
kandys yra labai mažutės, vos kelių milime-
trų. Drugeliai beveik nematomi. Lapus pa-
žeidžia vikšriukai. Pakenkti lapai nuruduoja 
arba nukrenta liepos–rugpjūčio mėnesiais. 
Dalis kaštonų rugsėjo mėnesį pakartotinai 
sulapoja. Medžiai nespėja pasiruošti žiemai, 
todėl gali nukentėti nuo šalčių. Be to, labai 
sutrumpėjus ramybės periodui, augalai vis 
labiau silpsta. Juos apninka grybai, kiti ken-
kėjai ir ligos. Keršakandžių invazija Lietuvai 
ir kitoms šalims netikėta. Ši kandis, kaip bi-
ologinė rūšis, pirmą kartą buvo aprašyta tik 
1986 m., o Lietuvoje pirmąkart pastebėta tik 
2002 metais. Tai buvo Klaipėdos priemies-
tyje, Smiltynėje. 2007 m. keršųjų kaštoninių 
kandelių pastebėta jau 40 miestų ir gyven-
viečių. Kenkėjos plito itin staigiai. Nuo invazi-
nės rūšies pastebėjimo iki masinio išplitimo 
praėjo vos 8 metai.

Lietuvoje, kaip ir visoje Europos Sąjungoje, yra griežtai kontroliuojama, kad į šalies teritoriją 
nebūtų įvežami ir nepaplistų kenksmingieji augalų ir augalinių produktų organizmai. Augalai, 
augaliniai produktai ir kiti objektai turi atitikti fitosanitarijos reikalavimus, draudžiama įvežti, 
vežti, laikyti, dauginti bet kokius kenksminguosius organizmus. Kai atsiranda sąrašuose nepa-
minėtų kenksmingųjų organizmų židinys ir kyla grėsmė, kad jis išplis, nedelsiant naudojamos 
fitosanitarijos priemonės.

 1984–1985
 1986–1988
 1989–1990
 1991–1992
 1993–1994
 1995–1996
 1997–1998
 1999–2000
 2001–2002
 2003–2004
 2005–2006
 2007

Kaštoninės keršakandės paplitimas Europoje.

Kolorado vabalo apsėsti bulvių pasėliai.
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Fitosanitarijos (apsaugos nuo kenksmingųjų organizmų) priemonės: 

• informavimas apie kenksmingųjų organizmų pasirodymą arba apie jų pasirodymo galimybę,
• užkrėstų augalų sunaikinimas,
• kitoks tokių augalų kenksmingumo pašalinimas,
• užkrėstos žemės naudojimo apribojimai, draudimai toje žemėje auginti tam tikrus augalus,
• draudimai auginti, dauginti, sandėliuoti, vežti, parduoti užkrėstus augalus.

Svarbiausia prevencinė priemonė, kad į mūsų šalį iš ne Europos Sąjungos valstybių nebūtų 
įvežami bei nepaplistų augalams ir augaliniams produktams kenksmingi organizmai – au-
galų, augalinių produktų ir su jais susijusius objektų įvežimas tik per tuos pasienio kontrolės 
punktus, kuriuose veikia fitosanitarijos postai. Šiuo metu veikia 8 postai, kuriuose nuolat dirba 
Valstybinės augalininkystės tarnybos pareigūnai ir akylai tikrina ne vien įvežamus augalus 
ar augalinius produktus, bet ir medines pakuotes po kitomis prekėmis, nes šios taip pat gali 
būti puiki terpė kenksmingiesiems organizmams nukeliauti tolimus atstumus. Fitosanitarijos 
postuose:

• tikrinami įvežamų augalų fitosanitariniai dokumentai,
• įvertinama augalų fitosanitarinė būklė, 
• augalai vizualiai apžiūrimi,
• esant įtarimui, kad augalai užkrėsti kenksmingaisiais organizmais, paimami mėginiai labo-

ratoriniams tyrimams,
• įtarus, kad augalai gali būti užkrėsti kenksmingaisiais organizmais arba neatitinka kitų fito-

sanitarinių reikalavimų, krovinys gali būti sulaikomas arba neleidžiama jo įvežti į šalį. 

Pasienio kontrolės punktų fitosanitarijos postų pareigūnai taip pat vertina, ar tranzitu per Lie-
tuvos Respubliką ir Europos Sąjungos teritoriją kroviniai su augalais gabenami sandariose 
talpyklose, atsižvelgia į kitus veiksnius, kad kenksmingieji organizmai nebūtų neapgalvotai 
paskleisti į aplinką. Reguliariai kontroliuojamos ir prekybos augalais, augaliniais produktais 
bei su jais susijusiais objektais vietos. Imami augalų, jų augimo terpės, vandens telkinių (nau-
dojamų lietinimui) ir augalinių produktų mėginiai tyrimams. Nustačius kenksminguosiuos 
organizmus, imamasi priemonių, kad jie būtų sunaikinti arba apribotas jų plitimas.

2011 m. pasienio kontrolės punktų specialistai sulaikė 118 krovinių su augaline produkcija. Už 
nustatytus šiurkščius fitosanitarinių reikalavimų pažeidimus 24 kroviniai grąžinti į šalį siuntėją. 
Atlikdami nacionalinę priežiūrą, regioninių skyrių specialistai paėmė ir į Fitosanitarinių tyrimų 
laboratoriją pristatė 3 458 mėginius. Fitosanitarinių tyrimų laboratorijoje, atlikus pristatytų 
mėginių tyrimą, buvo nustatyta, kad 111 mėginių, arba 3,21 proc. nuo visų pristatytų ir ištir-
tų mėginių, užkrėsta karantininiais organizmais. 64 mėginiuose nustatytas auksinis bulvinis 
nematodas (Globodera rostochiensis), 38 mėginiuose – bulvių žiedinis puvinys (Clavibacter 
mitchiganensis subsp. sepedonicus), 5 mėginiuose – slyvų raupai (Plum pox virus), 3 mėginiuo-
se – Lecanosticta acicola (Mycosphaerella dearnnessii) ir viename mėginyje – chrizantemų bal-
toji rūdė (Puccinia horiana P. Henn). 2011 m. buvo akylai stebimi ir Lietuvos miškai – vien dėl 
pušinio stiebinio nematodo (Bursaphelenchus xylophilus) buvo ištirtas 259,5 ha plotas, paimti 
ir ištirti 58 mėginiai, bet šis kenksmingasis organizmas nenustatytas. Dėl Giberrela circinata 
buvo ištirta 256,8 ha miškų, parkų, medelynų ir sėklinių plantacijų, tačiau šio kenksmingojo 
organizmo taip pat neaptikta.
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Klausimai ir užduotys

•	 Kokios yra pagrindinės gyvūnų užkrečiamųjų ligų kontrolės, prevencijos, šių 
ligų židinių ir epizootijų likvidavimo priemonės? 

•	 Kokios gali būti apsaugos nuo kenksmingųjų organizmų priemonės?
•	 Pasidomėkite, kaip galima išvengti pavojingų augalų ir gyvūnų ligų.

Pirmosios karantininės priemonės buvo pradėtos taikyti Prancūzijoje, vynuogynuose, kurie 
1858–1862 m. nukentėjo nuo filokseros, patekusios per vynuogių sodinukus iš Amerikos. Šis 
kenkėjas greitai išplito ir sukėlė masinę vynuogynų žūtį. Prancūzijos žemės ūkio ir prekybos 
ministerija pasiūlė organizuoti specialius kovos su filokseromis komitetus visuose 56 šalies 
departamentuose. Jie turėjo kontroliuoti įvežamus augalus, kad į šalį nepatektų filoksera ir 
kiti kenkėjai. Vėliau šie komitetai nustatė, kad į Prancūziją pateko ne tik filoksera, bet ir miltligė 
bei netikroji miltligė.

Augalų, augalinių produktų ir kitų objektų fitosanitarinės būklės valstybinę kontrolę Lietuvoje 
atlieka Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos. Ši įstaiga:

• kontroliuoja fizinių ir juridinių asmenų auginamus, dauginamus, įvežamus, išvežamus, ve-
žamus, sandėliuojamus, superkamus, realizuojamus augalus;

• kontroliuoja gaminamus augalinius produktus ir kitus objektus; 
• nustato kenksminguosius organizmus;
• įvertina kenksmingųjų organizmų buvimą ir paplitimą Lietuvos Respublikoje; 
• nustato kenksmingųjų organizmų židinius;
• prižiūri kenksmingųjų organizmų naikinimą.
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TECHNINĖS 
KILMĖS 
PAVOJAI
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YPATINGOS SVARBOS INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ 
SĄVOKA

Ypatingos svarbos infrastruktūros objektai (toliau – YSI objektai) – tai energetikos, trans-
porto, informacinių ir komunikacinių technologijų infrastruktūros objektai, kurie yra ypač svar-
būs esminėms visuomeninėms funkcijoms, žmonių sveikatai, saugai, saugumui, ekonominei 
ar socialinei gerovei palaikyti. Jų kontrolės arba funkcionavimo sutrikimas arba sutrikdymas 
turi didelį poveikį valstybei, kelia pavojų ar padaro didelės žalos nacionaliniam saugumui.

YSI objektų pažeidžiamumo mažinimas ir saugumo užtikrinimas visose pasaulio šalyse yra lai-
komas prioritetinės svarbos klausimu. Europos Sąjungoje daug dėmesio skiriama YSI apsau-
gai. Yra įvardyti trys Europos ypatingos svarbos infrastruktūros sektoriai (toliau EYSI) – ener-
getikos, transporto bei informacinių ir ryšių technologijų. Numatyta, kad atsakomybė už 
EYSI apsaugą tenka valstybėms narėms ir tokių infrastruktūros objektų savininkams ir (arba) 
valdytojams.

Avarijos ypatingos svarbos 
infrastruktūros objektuose

Mokymosi rezultatai: 

•	 gebėsite suprasti ir paaiškinti, kokį poveikį žmonių gyvenimo ir veiklos 
sąlygoms gali padaryti avarijos ypatingos svarbos infrastruktūros 
objektuose;

•	 gebėsite išskirti avarijų ypatingos svarbos infrastruktūros objektuose 
priežastis ir padarinius; 

•	 gebėsite paaiškinti, kaip tinkamai elgtis per avarines situacijas.
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Sektorius Sektoriaus dalis

1 lentelė. Europos ypatingos svarbos infrastruktūros sektoriai ir jų dalys.

I Energetika

Elektros 
energija

Elektros energijos gamybos ir perdavimo infras-
truktūros objektai ir įrenginiai, susiję su elektros 
tiekimu (išskyrus atominių elektrinių elementus, 
kuriems taikomi atitinkami branduolinės energeti-
kos srities teisės aktai).

Nafta
Naftos gamyba, perdirbimas, apdorojimas, laiky-
mas ir perdavimas vamzdynais.

Dujos
Dujų gamyba, perdirbimas, apdorojimas, laiky-
mas ir perdavimas vamzdynais.
Suskystintųjų gamtinių dujų terminalai.

II Transportas

Kelių transportas.
Geležinkelių transportas.
Oro transportas. 
Vandens transportas.

III Informacinės ir 
ryšių technologijos

Avarijos ypatingos svarbos infrastruktūros objektuose

YSI objektus gali pažeisti, sunaikinti arba jų veiklą gali sutrikdyti tyčiniai teroro aktai, gaivalinės 
nelaimės, neatsargumas, avarijos arba kompiuterių įsilaužėliai, nusikalstama veikla ir piktybi-
nis elgesys. Avarijų YSI objektuose padariniai gali būti katastrofiški, todėl YSI apsauga turi būti 
orientuota į tai, kad tokių objektų veiklos sutrikimai ar manipuliavimas jais turėtų trukti kaip 
įmanoma trumpiau, būti reti, suvaldomi, geografiškai izoliuoti ir kuo mažiau pakenkti valsty-
bių narių, jų piliečių ir visos Europos Sąjungos gerovei.

YSI objektus lengvai pažeidžia:

• gamtiniai pavojai: uraganai, žemės drebėjimai, audros (vasaros ir žiemos), potvyniai;
• sistemų sutrikimai dėl techninio gedimo, dėl žmogaus klaidos, sukelti tyčia.

Gamtiniai pavojai pažeidžia YSI objektus ne tik tiesiogiai. Tiesioginiai pažeidimai ar sugrio-
vimai sukelia tolesnius pažeidimus, gedimus – tai vadinama grandininės reakcijos efektu. 
Netiesioginis poveikis gali sukelti daug rimtesnių padarinių nei tiesioginio poveikio padaryti 
sugriovimai. Pavyzdžiui, dėl stipraus žemės drebėjimo griūdami pastatai nutraukia elektros 
tiekimo linijas, o elektros nutrūkimas sutrikdo kitas gyvybiškai svarbias sistemas, kurių vei-
klai reikalinga elektros energija. Techniniai gedimai, tiesiogiai pažeidę vieną iš YSI objektų, 
pakenkia ir kitoms susijusioms sistemoms: dingusi elektra sutrikdo visas gyvybiškai svarbias 
sistemas (vandens, dujų, šilumos, susisiekimo ir kt.), kurioms palaikyti reikalinga elektra.
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1995 m. Japonijoje, Kobėje, įvykusio žemės drebėjimo padariniai ypač svarbiai infrastruktūrai: 

• sugriauta daugiau kaip 240 000pastatų,
• nutrūkęs geriamojo vandens tiekimas 1,3 milijono žmonių,
• nutrūkęs elektros tiekimas 2,6 milijono žmonių,
• nutrūkęs dujų tiekimas 860 000 žmonių,
• nutrūkęs telefono ryšys 300 000 žmonių,
• sugriuvę greitkeliai ir geležinkeliai.

1 pav. Japonijos Kobės miesto žemės drebėjimo poveikis svarbiai infrastruktūrai.
Šaltinis: Saifur Rahman, „Impact of Natural Disasters on Critical Infrastructures“. The 1st Bangladesh Earthquake 
Symposium (BES-1), Dhaka, Bangladesh, 2005 m.

TIESIOGINIS 
POVEIKIS

NETIESIOGINIS
POVEIKIS

PADARINIAI

Elektros 
nutrūkimas

Telekomunikacijų 
nutrūkimas

Dujotiekių
avarija

Vandens tiekimo 
nutrūkimas

Neveikia
šviesoforai

Žemės
drebėjimas

Miestas be elektros

Didelis eismo intensy-
vumas trukdo susisiekti 
reaguojančioms tarnyboms

Nutekėjusios dujos 
sukelia gaisrus

Nėra vandens 
gaisrams gesinti

Apsunkintas gelbėtojų 
darbas

Sugriuvęs 
greitkelis

Pastatų 
griūtys

Žemės drebėjimo padariniai Japonijoje, Kobėje, 1995 m.



91CIVILINĖ SAUGA | TECHNINĖS KILMĖS PAVOJAI | AVARIJOS YPATINGOS SVARBOS INFRASTRUKTŪROS OBJEKTUOSE

2 pav. 2002 m. rugpjūčio mėn. potvynio Europoje poveikis ypatingos svarbos infrastruktūrai.
Šaltinis: Saifur Rahman, „Impact of Natural Disasters on Critical Infrastructures“. The 1st Bangladesh Earthquake 
Symposium (BES-1), Dhaka, Bangladesh, 2005 m.

TIESIOGINIS 
POVEIKIS

NETIESIOGINIS
POVEIKIS

PADARINIAI

Nutrūkę ryšiai

Užsuktas dujų 
tiekimas

Užterštas 
vanduo

Neveikia 
šviesoforai

Potvynis

Miestas be elektros

Didelis eismo intensy-
vumas trukdo susisiekti 
reaguojančioms tarnyboms

Nėra dujų šildymui

Nėra švaraus vandens 

Apsunkintas gelbėtojų 
darbas

Pažeistos 
transporto 
sistemos

Pastatų 
griūtys

Elektros 
nutrūkimas

Potvynis Prahoje ( Čekija).
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ENERGETIKOS SEKTORIUS

Šalies energetikos sektorius valdomas per energetikos įmones. Elektros, dujų, naftos, šilumos ir 
branduolinės energetikos sektorių įmonės turi valstybinės reikšmės objektų statusą ir strategi-
nę arba svarbią reikšmę nacionaliniam saugumui. Pagrindinės energetikos sektoriaus dalys yra: 

• elektra – elektros energijos gamybos ir perdavimo infrastruktūros objektai ir įrenginiai, su-
siję su elektros tiekimu;

• nafta – naftos gamyba, perdirbimas, apdorojimas, laikymas ir perdavimas vamzdynais;
• gamtinės dujos – dujų gamyba, perdirbimas, apdorojimas, laikymas ir perdavimas vamz-

dynais bei suskystintųjų gamtinių dujų terminalai.

Lietuvoje didžiausią riziką energetikos sektoriui kelia tokie galimi pavojai: 

• nutraukiamas elektros energijos tiekimas vartotojams dėl stipraus vėjo, viesulo, audros, liū-
čių, potvynių;

• nutraukiamas elektros energijos tiekimas vartotojams dėl gausaus sniego;
• gaisras naftos perdirbimo produktų gamykloje;
• sprogimas naftos perdirbimo produktų gamykloje;
• nutraukiamas elektros energijos tiekimas vartotojams dėl šlapdribos, apledėjimo, smarkaus 

speigo, perkūnijos;
• nutraukiamas elektros energijos tiekimas šilumą gaminančiam objektui per šildymo sezoną;
• vandens priimtuvo griūtis Kruonio hidroakumuliacinėje elektrinėje (toliau – Kruonio HAE);
• gaisras Kruonio HAE;
• sufozinis reiškinys (deformacijos) Kruonio HAE teritorijoje.

Kai elektros energijos, gamtinių dujų ar naftos produktų tiekimas sumažėja tiek, kad iškyla 
grėsmė gyventojų saugumui, sveikatai ar šalies ūkio veiklai, gali būti skelbiama ekstremalioji 
energetikos padėtis. Lietuvoje yra nustatyta, kad prielaidos ekstremaliajai energetikos padė-
čiai gali atsirasti:

• jeigu ilgiau negu 24 valandoms nutrūksta elektros energijos tiekimas: 

° daugiau kaip 20 000 gyventojų arba 1/4 savivaldybės teritorijos gyventojų;

° vartotojui, kuriam būtinas nenutrūkstamas aprūpinimas elektros energija; 
• jeigu dėl elektros tiekimo nutrūkimo ilgiau negu 24 valandas:

° netiekiamas geriamasis vanduo daugiau kaip 5 000 gyventojų ;

° netiekiamas geriamasis vanduo ligoninei, mokymo įstaigai;
• jeigu per šildymo sezoną ilgiau negu 24 valandoms nutrūksta:

° šilumos tiekimas nenutrūkstamo aprūpinimo šiluma vartotojams;

° šilumos tiekimas daugiau kaip 3 000 gyventojų arba 1/4 savivaldybės teritorijos gy-
ventojų;

• jeigu ilgiau negu 24 valandoms nutrūksta gamtinių dujų tiekimas daugiau kaip 20 000 gy-
ventojų arba 1/4 savivaldybės teritorijos gyventojų.

Elektros sektorius

Elektros tiekimo nutrūkimas mieste, rajone, šalyje arba objekte daro didelį poveikį gyvento-
jams, jų gyvenimo ir veiklos sąlygoms. Elektros energija gyvybiškai būtina ligoninėms, kur 
atliekamos skubios operacijos, elektra varomi aparatai palaiko žmonių gyvybes. Todėl ligoni-
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nės turi autonomines elektros energijos kaupyklas, tiekiančias elektrą avarijos atveju. Alterna-
tyvius šaltinius paprastai turi ir telekomunikacijų tinklai, svarbios informacinės duomenų ba-
zės, oro uostai, krašto apsaugos sistemos, didelės gamyklos. Kai elektra dingsta gyventojams, 
sutrinka buitinių prietaisų veikla, nutrūksta apšvietimas, sutrinka komunikacija (nebeveikia 
kompiuteriai, internetas, televizorius, tiesiai į tinklą jungiami telefonai).

Avarija elektros tinkluose gali kilti dėl pažeidimų elektrinėje, elektros perdavimo linijose, 
transformatoriuose, taip pat dėl trumpojo jungimo arba linijos perkrovos. 

Avarijų elektros tinkluose priežastys:

• techninės: elektros tinklo perkrova ar nepakankamas energijos tiekimas, techniniai elektros 
sistemos gedimai, gedimai kitose energetikos sistemose, kai suveikia sisteminė priešavari-
nė automatika;

• gamtinės: siaučiant audrai, uraganui, virstantys medžiai ir stulpai nutraukia elektros linijas 
arba įvyksta ir trumpasis jungimas; per lijundrą elektros laidai neatlaiko ledo svorio; per 
perkūniją į linijas trenkęs žaibas perkrauna sistemą ir sutrikdo jos veiklą; per miško, krūmynų 
gaisrą gali būti pažeisti elektros oro linijos laidai;

• tyčinis sugadinimas: elektros įrenginių vagystės ar gadinimas, pašalinių daiktų užmetimas 
ant orinių elektros linijų laidų; diversijos tyčia pažeidžiant elektros sistemas.

2005 m. Šiaurės Vakarų Europą siaubęs uraganas Ervinas sausio 8–9 dienomis siautėjo ir 
Lietuvoje. Daugiau nukentėjo šalies vakarinė dalis. Vakarų regione be elektros liko daugiau 
kaip 200 000 vartotojų, dėl siautėjusios audros buvo atjungtos apie 4 500 transformatori-
nių pastočių. Rytinėje šalies dalyje buvo sulaužytos 169 oro linijas laikančios atramos, per 
uraganą buvo atjungtos 4 500 transformatorinės stotys. 
Medžiams užgriuvus ant aukštos įtampos elektros laidų, 
buvo sutrikęs traukinių eismas prie Klaipėdos ir Mažei-
kių, nuo Kaišiadorių Radviliškio link, nuo Vilniaus Baltaru-
sijos kryptimi, taip pat prie Ignalinos.

Elektros energijos tiekimas sutrinka vis didesniam varto-
tojų skaičiui. 2010 m. vasarą po audros buvo nutrauktas 
elektros energijos tiekimas 51 100 vartotojų, 2011 m. 
sausio 1 d. stipri pūga sutrikdė elektros energijos tiekimą 
34 681 vartotojui.

2011 m. lapkričio 28 d. naktį dėl siautusio uraganinio vėjo 
Lietuvoje elektros tiekimas sutrikdytas beveik 60 000 
elektros vartotojų: 18 600 vartotojų Kauno regione, 
15 200 – Klaipėdos, maždaug po 6 100 vartotojų – Vil-
niaus ir Panevėžio regionuose, Alytaus regione – 6 900, 
Šiaulių – 3 600. Vėjo greitis Klaipėdoje siekė 32–34 m/s, daugelyje kitų šalies vietovių vėjo 
greitis buvo 15–22 m/s. Atsižvelgdama į didelį elektros tiekimo sutrikimų mastą, LESTO ben-
drovė paskelbė ekstremaliąją situaciją ir ėmėsi organizuoti gedimų šalinimą, pasitelkdama 
maksimalias pajėgas. Daugiausiai elektros tiekimo sutrikimų įvyko dėl medžių arba jų šakų, 
užvirtusių ant elektros oro linijų ir jų atramų. Šalinti gedimus buvo sunku dėl stipraus vėjo, 
lietaus ir šlapio dirvožemio bei miškingose vietovėse ant kelių užvirtusių medžių.
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Pagrindinės saugaus elgesio taisyklės, 
sutrikus elektros tiekimui:
• siaučiant gamtos stichijoms – audroms, liūtims, pūgoms, potvyniams – išjunkite 

elektros prietaisus iš elektros tinklo;
• laikykitės saugaus atstumo nuo elektros oro linijų ir kabelių;
• pastebėję nutrūkusį elektros energijos oro linijos atvado laidą, jokiu būdu jo nelies-

kite ir nesiartinkite arčiau kaip per 8 metrus; 
• nesiartinkite ir nelieskite ant elektros energijos laidų užvirtusių medžių, nes jie taip 

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

kojomis, kad nebūtų sukurta grandinė ir nepatirtumėte elektros smūgio. Lygiai taip 
pat reikia elgtis, jei ant šlapios žolės būtų nukritusių nutrauktų elektros linijų laidų ir 
yra elektros poveikio galimybė – reikia eiti itin smulkiais žingsneliais, laikant koją prie 
kojos arba šokinėti, kad negalėtų susidaryti elektros grandinė;

• pastebėję apgadintus ar kibirkščiuojančius elektros energijos įrenginius gatvėje, ant 
automobilių ir kitur nukritusius, nutrauktus laidus, nedelsdami praneškite telefonu 
1802 arba bendruoju pagalbos telefonu 112; 

• apsirūpinkite atsargomis.
• Nutrūkus elektros tiekimui:

° išjunkite iš elektros tinklo visus prietaisus, kad, staiga atsiradus elektrai, dėl 
viršįtampio jūsų prietaisai nebūtų sugadinti;

° išjunkite šviesas, palikite įjungtą tik vieną šviestuvą, kad žinotumėte, kada vėl 
atsiras elektra;

° norėdami išsaugoti maisto atsargas, kuo rečiau darinėkite šaldytuvą (uždarytas 
šaldytuvas reikalingą šaltį laiko apie 4 valandas);

° jokiu būdu nestatykite elektros generatoriaus namo viduje, kad neapsinuody-
tumėte anglies monoksidu (smalkėmis);

° pasišviesdami žvakėmis, elkitės ypač atsargiai, kad nesukeltumėte gaisro. 

Vertinant pagal elektros skirstomojo tinklo pažeidimus, viena didžiausių audrų buvo 2012 m. 
spalio 6 d. naktį, kai per Lietuvą praūžė stiprus vėjas su 30–31 m/s gūsiais. Apie 140 000 var-
totojų 34 šalies rajonuose liko be elektros energijos. Labiausiai nukentėjo Aukštaitija ir Vidurio 
Lietuva. Didelį vartotojų, likusių be elektros energijos, skaičių nulėmė pažeistos aukštos ir vi-
dutinės įtampos linijos, daugiausiai pažeidimų užfiksuota Utenos, Panevėžio ir Kauno regio-
nuose. Vienas rimčiausių incidentų, kai nutrūko elektros energijos tiekimas, įvyko Anykščių 
rajone, Troškūnų miestelyje. Čia elektra dingo slaugos ligoninėje, nutrūko ir vandens tiekimas. 
Atkurti elektros tiekimą visiems vartotojams pavyko tik spalio 12 dieną.



95

Gamtinių dujų sektorius 

Avarijos dujų sektoriuje dažniausiai kyla 
dėl mechaninio dujotiekio pažeidimo (dėl 
gamtinių reiškinių, atliekant žemės darbus, 
kasinėjant), korozijos, suvirinimo siūlių ply-
šimo, dujų nuotėkio, dujinių katilų įrangos 
gedimų, sprogimų uždegant dujų naudoji-
mo įrenginius ir t. t. Daugelyje gyvenamųjų 
namų gamtinės dujos naudojamos valgiui 
gaminti, būstui šildyti. Gamtinių dujų var-
totojui būtina laikytis saugumo priemonių, 
nes, įvykus dujų nuotėkiui, gamtinės dujos 
susimaišo su oru ir susidaro pavojingas 
dujų ir oro mišinys, galintis sprogti nuo atviros liepsnos ar atsitiktinės kibirkšties. Oro ir dujų 
mišinys yra sprogus, kai patalpoje yra nuo 5 iki 15 proc. dujų. Kad būtų lengviau pastebėti 
gamtinių dujų nuotėkius, į jas specialiai primaišoma aštrų kvapą turinčių cheminių medžia-
gų – odorantų. Juntamas specifinis kvapas reiškia, kad patalpos ore yra ne mažiau kaip 1 
procentas dujų. 
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Pajutus dujų kvapą patalpoje būtina:
• nosį ir burną užsidengti drėgnu audeklu ar nosine;
• užsukti dujų ir dujų prietaiso čiaupą;
• atidaryti langus, duris ir, sukėlus skersvėjį, vėdinti patalpas;
• nedegti degtukų, nerūkyti;
• nejunginėti elektros prietaisų ir jungiklių;
• jei dujų kvapas nebejuntamas, nesinaudoti dujiniu prietaisu, vėdinti patalpas ir 

skambinti į dujinių prietaisų remonto įmonę;
• jeigu dujų kvapas ir toliau juntamas, skubiai kviesti dujų avarinę tarnybą;
• jeigu dujų kvapas juntamas daugiabutyje, perspėti kaimynus, kad jie nesinaudotų 

atvira ugnimi ir elektriniais skambučiais;
• pasirūpinti, kad žmonės, esantys butuose arčiausiai dujų nutekėjimo vietos, skubiai 

išeitų į lauką;
• avarinių tarnybų laukti lauke.

Potvynio užlieta degalinės teritorija Lenkijoje, 2010 m.

Per paskutinius 20 metų Lietuva išgyveno du didesnius dujų tiekimo sutrikimus. 

2004 m. vasario 19–21 d. dėl dujų tiekimo apribojimo Baltarusijai dujų naudojimas šalyje ir 
tranzitas į Kaliningrado sritį buvo apribotas, o rezervinio kuro turinčioms įmonėms visai nu-
trauktas. Porą dienų ribotas dujų kiekis (3,8 mln. m3) į Lietuvos gamtinių dujų perdavimo 
sistemą buvo tiekiamas per Latviją. 
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2009 m. spalio 24 d. Širvintų rajone įvyko magistra-
linio dujotiekio Panevėžys–Vilnius avarija. Ši avarija 
buvo didžiausia per paskutinius 20 metų. Dujotie-
kis Panevėžys–Vilnius nutiestas pelkėtoje vietovė-
je, kuri yra palanki sulfatus redukuojančioms bak-
terijoms. Dėl pažeistos magistralinio dujotiekio 
vamzdžio apsauginės dangos bakterijos pateko 
prie vamzdžio metalo ir jį pažeidė (sukėlė koroziją). 
Magistralinio dujotiekio vamzdis plyšo, dujos pra-
dėjo veržtis į lauką ir užsidegė. Dujotiekio avarija 
vartotojams poveikio neturėjo dėl keleto priežas-
čių: šį dujotiekį sudaro dvi netoli viena kitos paklo-
tos linijos, todėl, įvykus avarijai, dujos buvo tiekia-
mos antrąja linija, taip pat į šalį buvo pradėtos tiekti 
dujos iš Latvijos ir taip iš dalies kompensuotas dujų 
poreikis.

Naftos sektorius

Didžiausia naftos sektoriaus įmonė Lietuvoje yra AB „Orlen Lietuva“, kurią sudaro nuo 1980 m. 
šalyje veikianti Mažeikių naftos perdirbimo produktų gamykla, 1999 m. pradėjęs veikti Būtin-
gės terminalas, kurį su Mažeikių naftos perdirbimo produktų gamykla jungia 91,5 km ilgio 
naftotiekis bei magistraliniai naftotiekiai ir produktotiekis, sujungti su Rusijos naftos ir naftos 
produktų tiekimo vamzdynų sistema. Nafta į Mažeikių naftos perdirbimo įmonę atvežama 
tanklaiviais per Būtingės naftos terminalą. Į Lietuvą nafta ir jos produktai atgabenami ir laivais 
į Klaipėdos uostą per AB „Klaipėdos nafta“ terminalą.

Šalies naftos sektoriaus logistika yra gerai išplėtota, ir 
naftos produktų tiekimas yra gana įvairus. Prekyba naf-
tos produktais užsiima apie 300 įmonių. Šalyje veikia 
apie 900 degalinių. Todėl bet kokie sutrikimai šalies naf-
tos sektoriaus vienos ar kelių įmonių darbe kompensuo-
jami kitų įmonių ir kitais būdais, aprūpinant vartotojus 
naftos produktais. Vadinasi, sutrikus AB „Orlen Lietuva“ 
darbui, naftos produktai gali būti importuojami tanklai-
viais per AB „Klaipėdos nafta“, geležinkeliais ir automo-
bilių transportu iš kitų šalių. Pavyzdžiui, 2006 m. spalio 
12 d. įvykus gaisrui AB „Orlen Lietuva“, keliems mėne-
siams buvo sustabdyta naftos produktų gamyba, tačiau 
vartotojai naftos produktų stygiaus nepajuto. Trūksta-
mų naftos produktų buvo atplukdoma tanklaiviais iš 
Skandinavijos šalių. Sutrikus naftos ar naftos produktų Gaisras mažeikių naftos perdirbimo 

gamykloje, 2006 m. spalio 12 d. 

Informacijos šaltinis: pagal Energetikos ministerijos užsakymą UAB „COWI Lietuva“ 2010 m. atlikta studija 
„Gamtinių dujų tiekimo sutrikimo Lietuvoje rizikų įvertinimas ir galimų scenarijų modeliavimas“.

Magistralinio dujotiekio Panevėžys–Vilnius 
avarija Širvintų rajone, 2009 m. spalio 24 d.
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tiekimui, būtų galima panaudoti sukauptas valstybės naftos produktų atsargas – jų turima 
daugiau kaip 90 dienų.

Naftos sektoriaus įmonėse avarijų gali kilti dėl daugelio priežasčių: technologinių įrenginių 
išsihermetinimo, rezervuarų griūties, naftos ir jos produktų išsiliejimo ir užsidegimo, gamykli-
nio įrenginių broko, metalų korozijos, nekokybiškai atliktų statybinių montavimo darbų, me-
chaninio įrenginių pažeidimo, stichinių oro sąlygų (žaibo smūgio, uragano), tyčinių žmonių 
veiksmų (pavyzdžiui, neteisėto prisijungimo prie vamzdynų).

INFORMACINIŲ IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJŲ SEKTORIUS

Labai svarbi ypatingos svarbos infrastruktūros dalis yra informacinių ir komunikacinių tech-
nologijų (toliau – IKT) sistemos, paslaugos, tinklai ir infrastruktūros objektai. Jų tinkamas funk-
cionavimas yra gyvybiškai svarbus visuomenei, nes jos dažnai naudojamos tiekti būtiniausias 
prekes ir teikti būtiniausias paslaugas arba yra kitų ypatingos svarbos infrastruktūros objektų 
pagrindinė konstrukcija. Jeigu jos būtų sugadintos arba sunaikintos, tai turėtų sunkių pada-
rinių gyvybiškai svarbioms visuomenės funkcijoms, valstybės ekonominei ir ūkinei veiklai bei 
valstybės valdymo mechanizmui. 

Grėsmės IKT sistemoms kyla dėl kibernetinių atakų (įsi-
laužimų į sistemas / tinklus, paslaugų prieigos blokavi-
mų, virusų, brukalų, kitų fizinių išpuolių), gamtinių ne-
laimių (žaibų, audrų, potvynių) bei techninių gedimų 
(elektros tiekimo, išorės telekomunikacijų tiekėjų veiklos 
sutrikimų). Pavojingiausios yra kibernetinės atakos, nes 
jos gali sukelti globalinių problemų. Gamtinių ar techni-
nių priežasčių sukelti IKT sistemų sutrikimai būtų lokalūs, 
duomenys nebūtų prarandami.

Žmonės, kurie vykdo kibernetines atakas (atlieka neteisėtus kompiuterijos veiksmus), nesvarbu, 
kokie jų veiksmų motyvai, yra vadinami programišiais. Programišiai gali būti tiesiog vandalai, 
kriminaliniai nusikaltėliai, teroristai, specialiųjų valstybinių / vyriausybinių struktūrų darbuotojai.

Internetui sparčiai plečiantis ir mums tampant vis labiau nuo jo priklausomiems, kiberne-
tinėje erdvėje tyko vis daugiau pavojų. Internetiniai įsilaužimai gali akimirksniu išjungti bet 
kokias sistemas: elektros perdavimo linijas arba vandentiekį, visoje šalyje paralyžiuoti normalų 
gyvenimą. Elektroninio pašto sistemos, IP telefonai, bankai ir viešųjų įstaigų interneto svetai-
nės, elektros ir vandens tiekimas – didelė dalis mūsų infrastruktūros priklauso nuo interneto, 
todėl tai yra ir kibernetinio karo taikinys, o jį galima atakuoti iš bet kurio kompiuterio bet 
kurioje pasaulio vietoje. Kibernetinės atakos turi neprognozuojamų padarinių. Pasaulio elek-
troninė infrastruktūra yra tokia sudėtinga, kad vieno taikinio pažeidimas gali išplisti visame 
pasaulyje – net jeigu išpuolis buvo ir netyčinis. Pasaulio ekonomikos forumo duomenimis, yra 
10 proc. tikimybė, kad per ateinantį dešimtmetį ypatingos svarbos informacinės infrastruktū-
ros objektai patirs esminių gedimų. 

Šalys skiria daug dėmesio IKT sistemų saugumui ir steigia specialius elektroninių ryšių tinklų ir 
informacijos saugumo incidentų tyrimo padalinius CERT (angl. Computer Emergency Respon-



98

se Team) arba CSIRT (angl. Computer Security Incident Response Team), kurie skirti operatyviai 
reaguoti į saugumo incidentus elektroninių ryšių tinkluose ir koordinuoti veiksmus šalinant 
juos, ypač kai kyla rizika tinklo funkcionalumui ar duomenų saugumui. Lietuvos Respubli-
kos nacionalinis elektroninių ryšių tinklų ir informacijos saugumo incidentų tyrimo padalinys 
CERT-LT veikia nuo 2006 m. spalio 2 dienos.

Didžiausios tinklų ir informacijos saugumo grėsmės pasaulyje ir Lietuvoje: 

• kenkėjiška programinė įranga, 
• elektroninės paslaugos trikdymo atakos DDoS (Distributes Denial of Service), 
• informacinių sistemų užvaldymas, 
• manipuliacijos elektroniniais duomenimis, 
• elektroninių duomenų klastojimas.

Kenkėjiškos programinės įrangos tipai: 

• kompiuterių virusai – tai besidauginančios programos. Svarbiausia jų ypatybė yra ta, kad vi-
rusai plinta „užkrėsdami“ kitas vykdomąsias bylas arba įvairių kitų tipų dokumentus. Apskai-
čiuota, kad pasaulyje nuolat sklando 150 000 kompiuterinių virusų, kurie kasdien paveikia 
148 000 kompiuterių;

• „Trojos arkliai“ – kenkėjiškos programos, turinčios kenkėjiškų funkcijų (klaviatūros paspaudi-
mų registravimą, procesų valdymą, bylų išsiuntimą, galimybę stebėti naudotoją) ir besisle-
piančios kitose programose. „Trojos arkliai“ patenka į sistemą per naršyklių spragas arba juos 
pateikiant kaip naudingą programą;

• „kirminas“ – tai į virusą panaši programa, kuri sklinda be naudotojo žinios. „Kirminai“ gali 
plisti el. pašto priedais, kuriuos atvėrus užkrečiamas kompiuteris. Užkrėstame kompiuteryje 
„kirminas“ ieško failų, pvz., adresų knygučių arba laikinųjų tinklalapių su el. pašto adresais, ir 
išsisiunčia el. paštu kitiems adresatams. „Kirminai“ gali pasklisti per el. paštą arba operacinės 
sistemos spragas, dažnai tas sistemas sunaikindami;

• kenkėjiška programinė įranga, turinti mišrių savybių, – tai labiausiai plintančios programos, 
kuriomis siekiama užkrėsti kuo daugiau kompiuterių ir išlikti juose kuo ilgesnį laiką. Užkrėsti 
kompiuteriai jungiami į bendrą tinklą, vadinamą „botnet“ arba „kompiuterių zombių“ tinklu, 
ir naudojami tolimesniems nusikaltimams vykdyti – tai ir elektroninės paslaugos trikdymo 
atakos (DDoS – Distributes Denial of Service), kai interneto svetainę vienu metu užplūsta 
daug į tinklą sujungtų kompiuterių, kurie nori prisijungti, ir taip blokuoja kelią kitiems varto-
tojams, ir nepageidaujamų laiškų siuntimas didžiuliais mastais, ir kiti nusikalstami veiksmai. 

Kenkėjiškos programos aktyviai plinta per pokalbių programą „Skype“ ir socialinius tinklus. 
Kenkėjiškos programos siuntinėja žinutes „Skype“ ir „Facebook“ naudotojų adresatams ir siū-
lo aplankyti kenkėjiškas svetaines, kuriose užkrečiama virusais. CERT-LT tyrimo duomenimis, 
2012 m. Lietuvoje kasdien buvo fiksuojama vidutiniškai 7 000 aktyvių kompiuterių „zombių“.

Pasitelkiant „botnet“ tinklus ir įterpiant kenkėjišką kodą į prastai apsaugotas interneto svetai-
nes, vis dažniau bandoma automatizuotomis priemonėmis užvaldyti informacines sistemas. 
Nuolat didėja ir elektroninių duomenų klastojimo atvejų skaičius. Dažniausiai tai vykdoma per 
finansinių įmonių ir bankų suklastotas interneto svetaines. Piktavaliai, naudodamiesi nepa-
geidaujamomis elektroninio pašto žinutėmis (angl. spam) ar kitomis apgaulės priemonėmis, 
siūlo aplankyti suklastotas interneto svetaines, kurios veikia dažniausiai ne Europos Sąjungos 
tarnybinėse stotyse, jie siekia išgauti prisijungimo slaptažodžius ir (arba) kitus konfidencialius 
duomenis. Elektroninių paslaugų trikdymo atakų mažėja, bet didėja šių atakų mastas ir tech-
nologinis sudėtingumas.
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2007 m. balandžio 27 d. buvo pradėtos ir truko dvi savaites elektroninių paslaugų trikdymo 
atakos prieš Estijos interneto svetaines. Buvo puolamos vyriausybės, bankų, politinių par-
tijų ir žiniasklaidos priemonių interneto svetainės. Ši kibernetinė ataka Estijoje apėmė apie 
1 milijoną kompiuterių. Tai vertinama kaip viena pirmųjų kibernetinių agresijų ir siejama su 
nepasitenkinimu dėl Talino centre stovėjusio bronzinio kario paminklo išvežimo į užmiesčio 
kapines.

2010 m. aptiktas „Stuxnet“ „kirminas“, atakavęs Irano Bušyro atominės elektrinės urano sodrini-
mo įrenginius, vykdančius Irano branduolinę programą. Šis labai stiprus virusas pateko į Irano 
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Bušyro atominės elektrinės darbuotojų asmeninius kompiuterius, ir, manoma, kad visoje ša-
lyje šiuo virusu buvo užkrėsta beveik 30 000 IP adresų. „Stuxnet“ yra vadinamas naujos kartos 
kariniu kibernetiniu ginklu. Jis skirtas rasti ir sunaikinti vertingus objektus gamybos įmonėse, 
gali užvaldyti gamybos įrenginių kontrolės ir valdymo sistemas, jas perprogramuoti. „Stuxnet“ 
nebaisios jokios internetinės kompiuterių apsaugos sistemos – virusas plinta ne internetu, 
bet per atmintukus, diskus.

2013 m. kovo mėnesį buvo vykdoma viena didžiausių pasaulyje kibernetinių atakų prieš 
„Spamhaus“ domenų vardų struktūros serverius – įrangą, kuri susieja interneto svetainių do-
menus su IP adresais. Į juos buvo nukreipiamas milžiniškas (300 gigabitų per sekundę) už-
klausų kiekis – tokio srauto serveriai neatlaiko ir „nulūžta“ arba veikia labai lėtai. Dėl šios atakos 
sulėtėjo tarptautinio interneto srautas. 

Kibernetinės atakos Lietuvoje

2012 m. sausio 27 d. naktį buvo pradėta kibernetinė ataka prieš Lietuvos ban-
ko informacines sistemas, ja buvo siekiama, pasinaudojus kompiuterių tinklų di-
džiuliu duomenų srautu, apkrauti atakuojamos organizacijos informacines sis-
temas, interneto ryšio kanalus ir taip trukdyti paslaugomis naudotis tikriesiems 
vartotojams, sutrikdyti interneto svetainės ir kitų internetu teikiamų paslaugų darbą. 
Lietuvos banko interneto sistemas buvo bandoma atakuoti iš Rusijos, Ukrainos, Kinijos, Švei-
carijos, JAV, Kanados ir kitų valstybių.

2013 m. gegužės mėnesį prieš Lietuvos naujienų portalą DELFI buvo pradėta vykdyti elek-
troninės paslaugos trikdymo ataka (DDoS), per kurią iš 60 užsienio valstybėms priklausančių 
apkrėstų kompiuterių pasipylė labai didelis užklausų kiekis į serverį, kuris tiek užklausų ap-
tarnauti nesugebėjo ir nustojo veikti. Atakos masteliai siekė 6 gigabitus per sekundę. DELFI 
portalas Lietuvoje buvo neprieinamas 2 valandas, o užsienyje – pusantros paros.

TRANSPORTO SEKTORIUS

Transportas – gyvybiškai svarbi ūkio šaka. Pagrindinės transporto rūšys – tai kelių, geležinke-
lių, oro, vidaus vandenų transportas bei jūrų laivyba, gabenimas jūra trumpais atstumais ir 
jūrų uostai. Gera transporto struktūra gerina gyvenimo kokybę, nes sutrumpina kelionių laiką, 
padidina eismo saugumą, sumažina transporto priemonių naudojimo sąnaudas, suteikia gy-
ventojams galimybę rinktis daugiau transportavimo būdų, padidina nekilnojamojo turto ver-
tę, skatina bendruomenių sanglaudą ir ekonominę raidą, daro ją patrauklesnę investicijoms. 
Tačiau transporto avarijos gali mirtinai sužaloti daug žmonių, sutrikdyti susisiekimą, užteršti 
aplinką ir ilgam sutrikdyti įprastas gyvenimo sąlygas, t. y. sukelti ekstremaliąją situaciją. 

Kelių transportas

Kelių transportas – tinkamiausia ir lanksčiausia krovinių pristatymo priemonė. Kelių transpor-
tu Lietuvoje vežama apie 43 % krovinių ir apie 98 % visų keleivių. Atsižvelgiant į transpor-
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to priemonių eismo pralaidumą, socialinę ir ekonominę reikšmę, keliai Lietuvoje skirstomi 
į valstybinės ir vietinės reikšmės. Tokių kelių iš viso yra daugiau kaip 82 000 km. Valstybinės 
reikšmės keliai skirstomi į magistralinius, krašto ir rajoninius kelius. Magistralinių kelių ilgis – 
1 975 km (europinės reikšmės kelių – 1 666 km, automagistralių – 309 km), krašto kelių – 
4 937 km, rajoninių kelių – 14 591 km. Įvykiai, per kuriuos nutraukiamas kelių transporto prie-
monių eismas magistraliniuose keliuose 4 ir daugiau valandų, krašto keliuose – 8 ir daugiau 
valandų, o rajoniniuose – 48 ir daugiau valandų, vadinami ekstremaliaisiais įvykiais.

Viena iš sričių, galinčių sukelti pavojų eismui, neigiamai veikti aplinką, žmonių sveikatą bei 
saugą ir sukelti ekstremaliąsias situacijas, yra pavojingųjų krovinių vežimas. Automobiliai, ve-
žantys pavojinguosius krovinius, gali patirti avariją: susidurti su kitu automobiliu, atsitrenkti 
į kliūtį, nuvirsti nuo kelio ir pan. Pavojingoji medžiaga gali išsilieti ant kelio ir sukelti pavojų 
eismui, patekti į aplinką, paveikti žmonių gyvybes ir sveikatą. Įvykiai, per kuriuos į aplinką 
patenka pavojingųjų medžiagų, dėl kurių žūsta bent 1 žmogus, sužeidžiami 3 ar daugiau 
žmonių, į vandens telkinį patenka tona ar daugiau pavojingosios medžiagos, vadinami eks-
tremaliaisiais įvykiais.

Dėl automobilių transporto avarijų kasmet žūsta ir sužeidžiama daug žmonių. Pagrindinės 
avarijų priežastys:

• nepalankios oro sąlygos: rūkas, pli-
kledis, lijundra, lietus, sniegas,

• reljefas,
• bloga kelių būklė,
• techniškai netvarkingi automobiliai,
• netinkamas žmonių elgesys:

° eismo taisyklių pažeidimai,

° saugaus greičio viršijimas,

° nemokėjimas orientuotis sudė-
tingoje situacijoje,

° prasta eismo kultūra. 
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Autotransporto avarija

5 pav. Eismo įvykių ir nukentėjusiųjų dinamika Lietuvoje 2000–2012 m. Šaltinis: Lietuvos automobilių kelių 
direkcija prie Susisiekimo ministerijos (Eismo įvykių statistika).
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Geležinkelių transportas

Geležinkelių transportas – Lietuvos Respublikos ūkio ir socialinės infrastruktūros dalis, skirta 
visuomenės ir ūkio subjektų poreikiams tenkinti – keleiviams, bagažui ir (arba) kroviniams 
geležinkeliais vežti. Jis yra strategiškai svarbus šalies ekonomikai. Lietuvoje 2011 m. geležin-
kelių transportu pervežta 4,7 mln. keleivių ir 52,33 mln. t krovinių (52,3 % visų krovinių Lietu-
voje). Geležinkelių linijos, atsižvelgiant į traukinių eismo intensyvumą, geopolitinę, socialinę ir 
ekonominę jų reikšmę, skirstomos į valstybinės reikšmės magistralines ir regioninės reikšmės 
geležinkelių linijas. Valstybinės reikšmės magistralinės geležinkelių linijos yra prie tarptautinių 
geležinkelių linijų tinklo prijungtos geležinkelių linijos ir kitos reikšmingos šalies ūkiui linijos, o 
regioninės reikšmės – skirtos susisiekti tarp atskirų miestų (gyvenviečių).

Geležinkelių transporto eismo įvykis – tai įvykis, kai per geležinkelių transporto eismą dėl gai-
valinių nelaimių, techninių priežasčių arba nustatytų geležinkelių transporto eismo saugos 
reikalavimų nesilaikymo arba netinkamo laikymosi atsiranda žalingų padarinių. Jeigu toks įvy-
kis neplanuotai nutraukia geležinkelių transporto eismą viešosios geležinkelių infrastruktūros 
valstybinės reikšmės magistralinių geležinkelių linijose 6 ar daugiau valandų, jis vadinamas 
ekstremaliuoju įvykiu.

Sunkiausiais geležinkelių transporto eismo įvykiais laikomi įvykiai, jeigu žūsta 3 ir daugiau 
žmonių arba iškrenta (išbyra, išteka) pavojingieji kroviniai ir būtina evakuoti gyventojus, kai 
susiduria traukiniai, kai traukiniai susiduria su kelių transporto ar kitomis transporto priemo-

Pagrindinės saugaus elgesio taisyklės kelių 
transporto priemonėse (automobiliuose, 
autobusuose) per avarinę situaciją:
• Išlikite šaltakraujiški bet kokioje situacijoje.
• Keleiviai turi gultis ant grindų arba ant sėdynių, rankomis užsidengti galvą, įtempti 

raumenis.
• Išlipti iš automobilio galima tik jam visiškai sustojus. Šokti iš važiuojančio automobi-

lio yra labai pavojinga.
• Po avarijos reikia stengtis greitai įvertinti situaciją: ar esate sužaloti, ar sužaloti kiti 

drauge važiavę žmonės. 
• Jeigu galite, stenkitės savarankiškai išsiropšti iš automobilio ir padėkite kitiems tai 

padaryti. Išlipti galima pro langus, duris, liuką. Jeigu trukdo stiklai, išdaužkite juos.
• Išsilaisvinę iš automobilio, pasitraukite nuo jo į saugią vietą. Kvieskite pagalbą tele-

fonu 112.
• Jeigu esate prispaustas ir negalite išeiti, nesiblaškykite, nedarykite staigių judesių, 

įsitaisykite kiek galima patogiau ir kvieskitės pagalbos arba laukite, kol atvyks ugnia-
gesiai gelbėtojai.
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nėmis, kai keleiviniai arba prekiniai traukiniai atsitrenkia į statinius, įrenginius arba nurieda 
nuo bėgių. 

Pagrindinės geležinkelių transporto eismo įvykių priežastys: 

• susidėvėjusi saugos, signalinė ir telekomunikacijų įranga,
• susidėvėję, netvarkingi riedmenys (lokomotyvai, vagonai, traukiniai), 
• netvarkingi geležinkeliai, 
• greičio viršijimas,
• pervežamų krovinių svorio viršijimas,
• užvažiavimas ant remontuojamos geležinkelio kelio dalies.

Ketvirtadalis geležinkelio avarijų įvyksta dėl to, kad traukiniai, vagonai nurieda nuo bėgių. 
Dar tiek pat – traukiniui susidūrus su automobiliais, dažniausiai pervažose (geležinkelio kelio 
susikirtimo su automobilių keliu viename lygyje vietose). Įvyksta ir kitokio pobūdžio įvykių – 
gaisras, sprogimas, sąstatas išvažiuoja į užimtą kelią. Avarijų geležinkeliuose tikimybė priklau-
so nuo geležinkelio tinklo tankumo, eismo intensyvumo, klimato sąlygų. 

Geležinkelio transporto eismo įvykių pavojų didina tokie faktoriai: 

• didelė traukinių, krovininių sąstatų masė (krovininio traukinio masė gali būti 3 000–4 000 
tonų, keleivinio – apie 1 000 tonų);

• didelis judėjimo greitis (traukiniai gali važiuoti 100–120 km/h greičiu);
• daug pavojingų geležinkelio ruožų (tiltų, tunelių, pervažų);
• aukštos įtampos elektros srovė;
• pervežami pavojingi kroviniai (naftos produktai, cheminės medžiagos ir preparatai, radio-

aktyviosios atliekos ir pan.);
• eksploatavimo taisyklių pažeidimai;
• techninių saugumo užtikrinimo priemonių trūkumas;
• didėjantis gyventojų tankis šalia geležinkelio linijų.
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Pagrindinės saugaus elgesio taisyklės 
važiuojantiems traukiniu:
• Saugiausi yra viduriniai vagonai.
• Įlipę į traukinį, išsiaiškinkite, kur yra avariniai išėjimai. Perskaitykite instrukcijas, kaip 

jais naudotis.
• Nedėkite sunkių daiktų ant viršutinių lentynų, kad, staigiai stabdant, jie krisdami ne-

sužeistų.
• Neužgriozdinkite įėjimų lagaminais, kad, esant reikalui, galima būtų netrukdomiems 

išbėgti iš vagono.
• Vagonui svyrant, įsitverkite į ką nors stabilaus (sėdynę, gultą, stalą), kojomis reikia 

įsiremti į sieną, lubas, kad negriuvinėtumėte po vagoną.
• Vagonui nustojus virsti, kuo skubiau jį palikite ir pasitraukite nuo vagono apie 30 m.
• Padėkite išeiti iš vagono sužeistiesiems.
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1975 m. balandžio 4 d. Lietuvoje įvyko didžiausia geležinkelio avarija. Iš Vilniaus į Kauną va-
žiavo keleivinis traukinys. Buvo penktadienis, traukinys pilnas keleivių. Nors buvo pavasaris, 
vagonų langai nuo žiemos dar buvo aklinai uždaryti. Ties Žaslių geležinkelio stoties gyven-
viete traukinys pasirodė laiku, pagal grafiką, kelios 
minutės po 17 val. Raudoni semaforai nedegė ir 
traukinys, nemažindamas greičio, skubėjo į Kaišia-
doris. Staiga – trenksmas, liepsna. Keleivinis trau-
kinys užsikabino už krovininio traukinio, stovinčio 
ant atsarginio kelio, paskutinio vagono. Tai buvo 
benzino cisterna. Nuo smūgio cisterna pratrūko, 
benzinas užsidegė. Pirmieji trys vagonai pasken-
do liepsnose. Žmonės iš degančių vagonų veržėsi 
į lauką. Į pagalbą atskubėjo gretimos įmonės dar-
bininkai, aplinkiniai gyventojai. Netoli įvykio vie-
tos buvo prikrauta lentų, tomis lentomis pradėta 
daužyti langus, kažkiek jų pavyko išdaužti. Mo-
tinos metė pro langus vaikus, kad juos nuneštų 
toliau nuo ugnies. Buvo stabdomos visos trans-
porto priemonės, važiavusios pro šalį, apdegę žmonės vežami į artimiausias gydymo įstaigas. 
Kaišiadorių ligoninėje apdegę žmonės gulėjo ne tik koridoriuose, bet ir ligoninės kieme. Kiek 
žuvo ir nukentėjo žmonių, iki šiol tiksliai nežinoma. Oficialiuose to meto dokumentuose mi-
nima, kad žuvo 17 žmonių, tiek buvo rasta lavonų. Kiek mirė ligoninėse vėliau, niekas neskai-
čiavo. Pavyzdžiui, trečias vagonas, kuris atsidūrė prie pat cisternos, akimirksniu užsiliepsnojo 
ir visas sudegė, niekas neišsigelbėjo, todėl, kiek iš tikrųjų buvo žuvusiųjų, tikriausiai niekada 
nesužinosime. Taip pat nežinia, kiek buvo sužeista, nes niekas neskaičiavo, kokiam skaičiui 
žmonių buvo suteikta medicinos pagalba.

2000 m. vasario 24 d. Vilniaus rajone, Vaidotų geležinkelio stotyje, nepersijungus geležinkelio 
iešmui, nuo bėgių nuriedėjo 7 cisternos su dyzeliniu kuru. Iš keturių apvirtusių cisternų pasi-
pylė dyzelinis kuras. Virstančios cisternos užgriuvo ant netoliese, prie bėgių, dirbusio darbi-
ninko – jis žuvo. Per avariją į aplinką iš cisternų išsiliejo 120 t dyzelinio kuro. 

2006 m. rugpjūčio 20 d. Jonavos rajone, koncernui 
„Achema“ priklausančioje geležinkelio atšakoje, įvy-
ko krovininio traukinio avarija: nuo bėgių nuriedėjo 6 
benziną gabenusio traukinio cisternos, iš vienos pra-
dėjo sunktis benzinas, jis iš karto užsiliepsnojo. Gaisras 
gesintas maždaug pustrečios valandos. Ugniagesiai 
dar iki sutemų vis pylė vandenį ant įkaitusių cisternų. 
Netoli geležinkelio esantį vieškelį užtvėrė policijos pa-
reigūnai, nes į įvykio vietą automobiliais pradėjo va-
žiuoti daug smalsuolių. Kylantis juodų dūmų stulpas 
buvo matomas net Kaune. Žmonės nebuvo sužaloti. 
Iš cisternų išsiliejo apie 100 tonų benzino.

2009 m. Vaidotų geležinkelio stotyje nuo bėgių nuvirto šilumvežis ir keturi vagonai, vie-
nas jų – cisterna su dyzelinu. Laimei, žmonės nenukentėjo, dyzelinas į aplinką neišsiliejo. 

Keleivinio traukinio avarija Žasliuose, 
1975 m. balandžio 4 d.

Krovininio traukinio avarija Jonavos 
rajone, 2006 m. rugpjūčio 20 d.
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Oro transportas

Oro transporto sistemą sudaro orlaiviai ir jiems eksploatuoti būtina infrastruktūra – oro uostai, 
skrydžių valdymo ir navigacijos tarnyba. Lietuvoje veikia keturi valstybės valdomi tarptauti-
niai oro uostai. Vilniaus, Palangos ir Kauno oro uostai yra civiliniai. Juose aptarnaujami regu-
liarūs ir užsakomieji keleiviniai bei krovininiai reisai. Šiaulių oro uostas yra karinis, tačiau jame 
leidžiami ir civilinių orlaivių skrydžiai. 

Oro transportas – tai greičiausia ir brangiausia susisiekimo rūšis, skirta pervežti keleivius, kro-
vinius, bagažą, paštą. Orlaiviai daugiausia naudojami keleiviams pervežti, o kroviniams – kur 
kas mažiau. Orlaiviais skraidinami vertingi, greitai gendantys kroviniai, paštas. 

Nepaisant milžiniško dėmesio skrydžių saugumui, orlaivių avarijos nėra retas reiškinys. Tokios 
avarijos yra ypatingos dėl to, kad per jas retai išvengiama žmonių žūčių, ir dažniausiai žūsta 
daug žmonių. Skrydžių pavojingumą lemia:

• itin pavojingos skrydžio sąlygos,
• nuolat didėjantis techninis skrydžio valdy-

mo sudėtingumas,
• didelis greitis,
• didelis skrydžio aukštis, 
• dideli skrydžio atstumai, 
• skrydžiai virš didelių vandens telkinių arba 

virš kalnuotų vietovių,
• orlaivyje esantys dideli kiekiai degių ir len-

gvai užsiliepsnojančių medžiagų,
• jokios galimybės evakuotis orlaiviu skren-

dantiems žmonėms.

Taip pat svarbios ir kitos pavojingumą didinančios priežastys: nuolat didėjantis oro transporto 
intensyvumas, fizinis ir „moralinis“ orlaivių nusidėvėjimas, nepakankama techninio aptarna-
vimo kokybė, vis žemesni skrydžių saugumo reikalavimai. Pavojų skrydžių saugumui kelia ir 
nepalankios meteorologinės sąlygos (gūsingas vėjas, stiprūs krituliai, rūkas, perkūnija), mi-
gruojančių paukščių būriai, dideli ugnikalnių išsiveržimai. 

Orlaivių avarijos arba avarinės situacijos gali kilti dėl:

• meteorologinių sąlygų (vėjo gūsio, apledėjimo, žaibo smūgio, krušos smūgio),
• gaisro, sprogimo,
• pasklidusių nuodingų garų,
• neteisėto įsibrovimo į orlaivį (grasinimo susprogdinti, orlaivio užgrobimo), 
• priežasčių, susijusių su orlaivio naudojimu: 

° manevrų, siekiant išvengti susidūrimo su kitu orlaiviu, vietove arba kitu objektu, 

° kilimo ir tūpimo incidentų,

° valdymo praradimo,

° degalų tiekimo sutrikimų, 

° nukrypimo nuo skrydžio greičio, numatyto maršruto arba aukščio,

° išsihermetizavimo.
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2010 m. balandžio 13 d. išsiveržęs Islandijos ugnikalnis Ejafjadlajokudlis į kelių kilometrų aukštį 
išspjovė vadinamųjų „ugnikalnio pelenų“, kurie kelia didelį pavojų oro navigacijai. Ugnikalnio 
pelenų dulkės gali užkimšti aviacinius lėktuvų mechanizmus ir sukelti variklio gedimus bei 
priversti jį sustoti. Be to, pelenai gali sugadinti lėktuvo ventiliacinę, hidraulinę, elektroninę ir 
aerodinaminių duomenų sistemas. Pelenų debesys kelia didžiulį pavojų lėktuvams, todėl dėl 
pelenų debesies, judančio iš Islandijos, balandžio 15 d. buvo paralyžiuota beveik visa Europos 
oro erdvė. Oro erdvė buvo visiškai uždaryta Belgijoje, Čekijoje, Danijoje, Estijoje, Suomijoje, 
Latvijoje, Lietuvoje, Olandijoje, Slovakijoje. Skrydžiai buvo apriboti virš Austrijos, Prancūzijos 
(šiaurinės šalies dalies), Vokietijos (dirbo tik keletas oro uostų), Norvegijos (buvo tik vienas 
kitas skrydis šalies šiaurėje), Lenkijos (veikė tik keli oro uostai), Airijos, Didžiosios Britanijos. 
Europos skrydžius prižiūrinčios organizacijos „Eurocontrol“ atstovai teigia, kad vien balandžio 
15 d. visame žemyne buvo atšaukta apie 16 000 skrydžių. Oro uostuose įstrigo dešimtys tūks-
tančių keleivių. Buvo uždaryti ir visi Lietuvos oro uostai, skrydžiai sustabdyti virš Latvijos ir 
Estijos. Kietųjų dalelių debesis užklojo du trečdalius Lietuvos.

2010 m. balandžio 10 d. Rusijoje, Smolensko srityje, leisdamasis avariją patyrė Lenkijos vy-
riausybės lėktuvas TU-154, skridęs reisu Varšuva–Smolenskas. Lėktuve skrido oficiali Lenkijos 
šalies delegacija su prezidentu Lechu Kaczynskiu. Žuvo visi 96 skridę žmonės.

Pagrindinės saugaus elgesio taisyklės 
lėktuvuose per avarinę situaciją:
• Užsisekite saugos diržus. Apatinę šlaunų dalį juosiantis saugos diržas visada turi būti 

tvirtai užsegtas. 
• Atidžiai išklausykite saugos instrukcijų, perskaitykite saugos kortelę ir vykdykite vi-

sus lėktuvo ekipažo nurodymus.
• Lėktuvui leidžiantis avariniu būdu, nusiimkite akinius, išsisekite auskarus, seges, iš-

siimkite iš kišenių rašiklius, nusiriškite šalikus, kaklaraiščius.Staigaus leidimosi mo-
mentu reikia pasilenkti į priekį ir maksimaliai įtempti raumenis – pasirengti smūgiui.
Lėktuvui nusileidus, reikia likti savo vietose su prisegtais saugos diržais, kol lėktuvas 
visiškai sustos.

• Išlipus iš avariniu būdu nusileidusio lėktuvo, reikia atsitraukti nuo jo kuo toliau, kad 
nenukentėtumėte nuo galimo sprogimo, reikia atsigulti ant žemės ir prisidengti 
rankomis galvą.

• Nenueikite nuo lėktuvo pernelyg toli, kad jus galėtų rasti gelbėtojai.
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Vandens transportas

Vandens transportą sudaro vidaus vandenų ir jūrų transporto laivai, uostai, prieplaukos. Ne-
paisant nedidelio laivų plaukimo greičio, jie plačiai naudojami pervežti įvairiais atstumais di-
delius krovinių kiekius. Pervežimų laivais pavojingumas priklauso nuo:

• laivo eksploatacinių savybių, 
• didelio kiekio vienu metu pervežamų pavojingųjų ir kenksmingųjų medžiagų,
• didelių atstumų nuo avariją patyrusio laivo iki gelbėjimo tarnybų,
• ilgo pervežimo trukmės,
• vandens kelio būklės pokyčių (dėl sezono, paros laiko, meteorologinių sąlygų, bangavimo).

Pagrindiniai Lietuvos vidaus vandenų keliai – Nemuno upe ir Kuršių mariomis bei Smiltynės 
perkėla. Smiltynės perkėlos darbo sutrikdymas turėtų labai didelį poveikį gyventojams, tačiau 
didesnį poveikį valstybei turėtų jūrų transporto, jūrų uosto veiklos sutrikimas arba sutrikdy-
mas.

Lietuvos jūrų transportą sudaro Lietuvos jūrų prekybinis laivynas, Klaipėdos valstybinis jūrų 
uostas, Šventosios valstybinis jūrų uostas ir AB „Orlen Lietuva“ Būtingės naftos terminalas, 
laivų agentavimo, krovinių ekspedijavimo, laivų aprūpinimo, laivų vilkimo ir kitas paslaugas 
teikiančios įmonės ir agentūros. 

Laivo avarija – įvykis arba įvykiai, susiję su tiesioginiu laivo panaudojimu, veikla ir eksploata-
vimu, dėl kurio žūsta arba sužalojami žmonės, sunkiai užteršiama aplinka arba kyla sunkaus 
aplinkos užteršimo pavojus, laivas sugadinamas, susiduria, užplaukia ant seklumos arba dėl 
kitų priežasčių nebegali savarankiškai judėti. Didelės žalos padaro tanklaivių avarijos. Ypač 
pavojingi tanklaivių susidūrimai, per kuriuos kyla sprogimai, dideli gaisrai ir išsilieja dešimtys 
ar šimtai tūkstančių tonų naftos ir naftos produktų.

Laivas patiria avariją, kai:

• praranda stabilumą ir pasvyra ant borto arba kyliu į viršų,
• praranda plūdrumą ir nebeišsilaiko vandens paviršiuje – pradeda skęsti, 
• susiduria su kitu laivu arba kliūtimi (rifais, povandeninėmis uolomis, platformomis, ledy-

nais),
• laive kyla gaisras arba sprogimas,
• iš laivo išsilieja degios, chemiškai pavojingos medžiagos, kuras, tepalai.

Daug didelių avarijų laivuose kyla ne dėl blogų oro sąlygų, o dėl žmonių kaltės: dėl laivų pro-
jektavimo ir statybos klaidų bei neišmanios ir neatsakingos laivų eksploatacijos. Pagrindinės 
avarijų laivuose priežastys:

• laivavedybos taisyklių pažeidimai,
• priešgaisrinės saugos taisyklių pažeidimai,
• techninių eksploatacijos taisyklių pažeidimai,
• laivų ir laivo įrangos, uosto infrastruktūros su-

sidėvėjimas,
• pervežimo taisyklių nepaisymas (laivai pa-

kraunami netinkamai, perkraunami),
• nekokybiški, nebaigti remonto darbai,
• meteorologinės sąlygos (uraganas, audra, rū-

kas, ledas).
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Avarijos Baltijos jūroje

Didžiausia avarija Baltijos jūroje įvyko 1981 m. 
lapkričio 21 dieną. Ties Klaipėdos uosto šiauriniu 
molu sudužo ir Lietuvos pajūrį mazutu užteršė 
su Didžiosios Britanijos vėliava plaukiojęs Graiki-
jos įmonės 170 metrų ilgio, 19 000 tonų talpos 
tanklaivis „Globe Assim“. Visas pakrautas krovi-
nys – 16 493 tonos mazuto – ištekėjo ir išsisklai-
dė uoste, šiaurinėje Kuršių marių dalyje, jūroje 
bei ant kranto. Išsiliejusio mazuto sluoksnio storis 
siekė 30–50 cm. Per laivo avariją buvo užteršta 80 
kilometrų pakrantės. Laivo įgula, kurią sudarė 29 
žmonės, buvo išgelbėta, iš jūrininkų niekas nenukentėjo. Pagrindinė laivo sudužimo priežas-
tis – kapitonas su įgula nebuvo pasiruošę audrai ir neįvykdė uosto vadovų nurodymo laiku 
išplaukti į išorinį uosto reidą jūroje. Per mažu greičiu ir per arti šiaurinio molo plaukiantis laivas 
užplaukė ant šiaurinės seklumos, maždaug už 80 m nuo molo. Tanklaivio kapitonas paliko 
valdymo tiltelį ir nesiėmė priemonių laivui gelbėti. Vis stiprėjant vėjui, tanklaivis judėjo šiau-
rinio molo link ir, atsitrenkęs į jį, perlūžo. Lapkričio 25 d., kai uraganinio vėjo greitis buvo apie 
30 m/s, jo gūsiai – apie 36 m/s, tanklaivio priekinė ir vidurinė dalys buvo visiškai sudaužytos 
ir nuskendo.

2001 m. kovo 29 d. naftos tanklaivis „Baltic Cartier“ netoli Danijos krantų susidūrė su krovini-
niu laivu „Tern“. Išsiliejo apie 2 500 tonų naftos. Avarija įvyko dėl nepalankių oro sąlygų – pūtė 
18–20 m/s vėjas, bangos siekė 2–3 m. 

2003 m. gegužės 31 d. Kinijos laivas „Fu Shan Hai“ prie Danijos Bornholmo salos susidūrė su 
Kipre registruotu Lenkijos krovininiu laivu „Gdynia“. Į aplinką pateko 1 200 tonų naftos.

Viena skaudžiausių avarijų Baltijos jūroje, per kurią žuvo daug žmonių, įvyko 1994 m. rugsėjo 
28 dieną. Plaukdamas reguliariuoju reisu Talinas–Stokholmas per 7 balų audrą nuskendo ke-
leivinis keltas „Estonia“. Apie 1 val. nakties dėl bangų ir vandens slėgio kelto priekinis skydas 
atitrūko, vanduo pradėjo plūsti į automobilių denį. Nuo vandens, patekusio į denius, keltas 
pasviro ir pradėjo skęsti. Paskutinis nelaimės signalas priimtas 2.04 val. Žuvo 852 žmonės, 138 
buvo išgelbėti. Laivo katastrofos priežastys buvo jo konstrukcijos trūkumai ir nepalankios oro 
sąlygos. 

2001 m. lapkritį buvo užterštas vanduo, pilant naftą į tanklaivį Būtingės terminale. Dėl ekstre-
malių oro sąlygų trūko povandeninis naftos pylimo vamzdis, į jūrą išsiliejo 59 tonos naftos.

2008 m. sausio 31 d. Būtingės terminale, iškraunant tanklaivį „Antarktika“, atgabenusį 100 000 
tonų naftos, į jūrą išsiliejo 200–400 kg naftos. Naftos dėmė pasklido daugiau kaip 1 kv. km 
plote, teršalai pasiekė krantą 200 metrų ruože į šiaurę nuo Šventosios uosto.

2010 m. spalio 9 d. naktį laive „LISCO Gloria“, plaukusiame iš Vokietijos Kylio uosto į Klaipėdą, 
kilo gaisras. Keltu plaukė 204 keleiviai ir 32 įgulos nariai, laive buvo 180 krovininio transpor-
to priemonių ir 40 lengvųjų automobilių. Per incidentą 28 keleiviai apsinuodijo smalkėmis. 
Gaisras buvo gesinamas kelias dienas, keltas nuvilktas į Danijos Odensės laivų statyklą, vėliau 
partemptas į Klaipėdos uostą ir supjaustytas kaip metalo laužas.
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Klausimai ir užduotys

•	 Išvardykite Europos ypatingos svarbos infrastruktūros sektorius ir jų dalis.
•	 Pagalvokite, kokį poveikį jūsų gyvenimo arba veiklos sąlygoms padarytų 

nutrūkęs elektros tiekimas. O kaip jūsų gyvenimą paveiktų sutrikusi oro 
uostų veikla? Nutrūkęs dujų tiekimas? Sutrikęs interneto paslaugos teikimas? 
Nebeveikiantys šviesoforai?

•	 Paaiškinkite, kokie pavojai gali neigiamai paveikti YSI objektus (pažeisti, 
sunaikinti, sutrikdyti veiklą).

•	 Pasidomėkite, kokios avarijos YSI objektuose nutiko per pastarąjį mėnesį, 
metus.

•	 Išsianalizuokite 1 ir 2 paveikslėlius. Nupieškite avarijos viename ypatingos 
svarbos infrastruktūros sektoriuje (arba jo dalyje) priežasčių-padarinių loginį 
medį (žr. 6 pav.).

•	 Perskaitykite pateiktas antraštes iš Lietuvos spaudos ir informacinių portalų. 
Kokias išvadas apie kelių transporto infrastruktūros pažeidžiamumą galite 
padaryti iš straipsnių pavadinimų? Padiskutuokite apie kiekvieną antraštę: 
kokie gali būti padariniai žmonių gyvenimo arba veiklos sąlygoms ir jums 
asmeniškai?

Antraštės Lietuvos spaudoje ir informaciniuose portaluose:

„Gausus sniegas Europoje sutrikdė eismą“
„Eismo sąlygas sunkina plikledis, yra sunkiai išvažiuojamų kelių“
„Kelių būklė: Lietuvoje pusto, stiprus vėjas kelia pavojų eismo saugumui“
„Automagistralė Vilnius–Kaunas tapo čiuožykla, avarijos fiksuojamos viena po 
kitos“
„Stipriai svyruojant oro temperatūrai, keliai tampa pavojingi“
„Nepaprastos eismo sąlygos: ryte – plikledis, vakare – krituliai ir stiprus vėjas“
„Eismo informacija: rajoninių kelių dangos padengtos prispausto sniego 
sluoksniu, slidžios“
„Dėl polaidžio ribojamas sunkiasvorių transporto priemonių eismas“
„Ignalinos rajone upė nuplovė dalį kelio“
„Skersai gatvės įstrigęs sunkvežimis užblokavo eismą Vilniaus centre“
„Kelyje Vilnius–Varėna–Gardinas susidūrė vilkikas „Volvo“ ir krovininis automobilis 
„MAN“, sužalotas vairuotojas“
„Dėl vilkikų avarijos dviem valandoms buvo apribotas eismas per Raigardo 
punktą“
„Automobilių vežėjai iš Rusijos blokavo eismą per Karalienės Luizos tiltą“
„Via Baltica“ – per siaura“ 
„Automagistralėje netoli Elektrėnų degė vilkikas“
„Masinės avarijos prie Kauno metu susidūrė apie 20 automobilių“
„Automagistralėse laukiniai gyvūnai sukelia vis daugiau avarijų“
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PAVOJINGOSIOS CHEMINĖS MEDŽIAGOS

Mokslo bei technikos pažanga į mūsų gyvenimą įneša vis daugiau pavojų bei rizikos. Mus 
supa daugybė technologijų, pavojingų medžiagų ir įrenginių, kurie dėl vienų ar kitų priežas-
čių gali tapti nelaimių priežastimi. Daugelio pramonės įmonių veikla susijusi su cheminėmis 
medžiagomis arba preparatais. Cheminės medžiagos naudojamos kaip žaliava arba pagal-
binė priemonė proceso metu, jos integruojamos į gaminius. Per įvairius Lietuvos pramonės 
procesus kaip produktas gamybai naudojamas sieros vandenilis, sieros dioksidas, vandenilis, 
vandenilio peroksidas, gamtinės dujos, etilengliokolis, vaitspiritas, natrio kalio šarmai, kalcio 
karbidas, gyvsidabrio nitratas, acetonas, organiniai tirpikliai, amoniakas, chloras ir daugelis 
kitų medžiagų. Šios medžiagos išmetamos į orą, išleidžiamos su nuotekomis arba patenka į 
aplinką kartu su atliekomis.

Cheminiai pavojai

Mokymosi rezultatai: 

•	 gebėsite pagal ženklinimo etiketę nustatyti cheminių medžiagų 
pavojingumą;

•	 gebėsite apibūdinti pavojingojo objekto sąvoką ir paaiškinti jo keliamus 
pavojus;

•	 gebėsite atpažinti paženklintą pavojingąjį krovinį ir nustatyti vežamos 
medžiagos pavojingumo kategoriją.
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Pavojingoji medžiaga – medžiaga, mišinys arba preparatas, nurodytas Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės nustatytame sąraše arba atitinkantis nustatytus kriterijus ir esantis žaliavų, gami-
nių, šalutinių produktų, liekanų ar tarpinių produktų pavidalo, įskaitant medžiagas, kurios gali 
susidaryti kilus avarijai.

Terminas „pavojingoji medžiaga“ dažniausiai vartojamas nusakyti potencialų cheminės me-
džiagos keliamą pavojų. Medžiaga tampa pavojinga dėl kokių nors jai būdingų savybių. Tai 
gali būti susiję su fizikinėmis arba cheminėmis medžiagos savybėmis, toksiškumu žmogui 
arba aplinkai (vandens arba dirvos organizmams, florai, faunai), ilgalaikiu poveikiu aplinkai, 
ozono sluoksnio ardymu ir pan.
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Medžiagų patekimas į organizmą per odą, plaukus. Taip patenka 
medžiagos, tirpstančios vandenyje, riebaluose ir lipiduose (kai 
nuodingosios medžiagos patenka tiesiai į ląsteles); benzolas, 
anilinas, fosforo organiniai junginiai ir kt.

Inhaliacinis (įkvėpiamasis) nuodingųjų medžiagų patekimo 
būdas yra pavojingiausias, nes įkvepiant įtraukiamas oras, 
susimaišęs su nuodingosiomis medžiagomis, kontaktuoja su 
labai dideliu gleivinių paviršiumi: medžiagos pradeda rezor-
buotis nosiaryklėje, bronchuose ir patenka į plaučius (plaučių 
alveolių paviršius yra 100–140 m2). Taip patekusios nuodingosi-
os medžiagos labai greitai atsiduria didžiajame kraujo apytakos 
rate ir išnešiojamos po visą organizmą. 

Peroralinis (nurijimo) būdas yra mažiau pavojingas, nes taip 
patekusios nuodingosios medžiagos susiduria su keletu barjerų: 
skrandžiu, kepenimis, kurie dalį medžiagų detoksikuoja.

Tiesioginis kontaktas įvyksta, kai injekciniu būdu nuodingosi-
os medžiagos į organizmą patenka tiesiogiai į kraują ir cheminei 
medžiagai tiesiogiai kontaktuojant su organizmo audiniais: oda, 
kvėpavimo takais, akių gleivine. Ypač stipriai veikia korozinės 
medžiagos: rūgštys, šarmai, jų tirpalai. Injekcija, sąlytis su oda, 
kvėpavimo takais, akių gleivine. 

Kenksmingųjų medžiagų patekimas į organizmą:
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CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ ŽENKLINIMAS

Visos medžiagos (ir mišiniai), kurios atitinka bent vieną bet kurios pavojingumo klasės kri-
terijų, yra laikomos pavojingosiomis. Pavojingumo klasė nusako pavojaus pobūdį – fizinio 
pavojaus, pavojaus sveikatai arba aplinkai. 

• Pagal fizikines ir chemines savybes pavojingos cheminės medžiagos skirstomos į sprogsta-
mąsias, oksiduojamąsias, ypač degias, labai degias ir degias. 

• Pagal poveikį žmogaus organizmui cheminės medžiagos skirstomos į labai toksiškas, tok-
siškas, kenksmingas, ėsdinamąsias, dirginamąsias, jautrinamąsias, kancerogenines, muta-
genines, reprodukcijai toksines.

• Pagal poveikį aplinkai cheminės medžiagos skirstomos į pavojingąsias aplinkai.

Norint apsisaugoti ir apsaugoti mus supančią aplinką nuo cheminių medžiagų žalingo povei-
kio, būtina turėti informacijos apie šių medžiagų keliamą pavojų. Pagrindinė priemonė, sutei-
kianti informacijos apie cheminių medžiagų keliamą pavojų, – cheminių medžiagų ir mišinių 
klasifikavimas, ženklinimas ir pakavimas (toliau – KŽP). Cheminės medžiagos arba mišinio 
keliamas pavojus ir pavojingumo kategorija privalo būti nurodoma ant visų į rinką tiekiamų 
pavojingų cheminių medžiagų ir jų mišinių. Ženklinimas suteikia pirkėjui (naudotojui) žinių 
apie įsigyjamos prekės pavojingumą.

Ženklinimo etiketėse turi būti:

• pavojaus piktograma, 
• signalinis žodis, 
• pavojingumo frazė,
• atsargumo frazė. 

Pavojaus piktograma – grafinis vaizdas, kurį sudaro simbolis ir kiti grafiniai elementai, pavyz-
džiui, rėmelis, fonas arba spalva, skirti perteikti informaciją apie pavojų.

Signalinis žodis – tai pavojingumo laipsnį nurodantis žodis, įspėjantis skaitytoją apie galimą 
pavojų. Signaliniai žodžiai gali būti dviejų rūšių: 

• pavojinga – signalinis žodis, kuriuo žymimos didesnio pavojingumo kategorijos; 
• atsargiai – signalinis žodis, kuriuo žymimos mažesnio pavojingumo kategorijos.

Pavojingumo frazė – pavojingumo klasės ir kategorijos frazė, kuria aprašomas pavojingos 
cheminės medžiagos arba mišinio pavojingumo pobūdis.

Atsargumo frazė – frazė, kuria aprašoma(-os) rekomenduojama(-os) priemonė(-ės), skirta(-os) 
kuo labiau sumažinti neigiamą poveikį, atsirandantį dėl sąlyčio su naudojama arba šalinama 
pavojingąja chemine medžiaga arba mišiniu, arba skirta išvengti tokio poveikio.
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Sprogstamoji

Sprogios 
medžiagos, kelia 
gaisro, sprogimo 
ar išsvaidymo 
pavojų.

Gaisrą gesinti iš 
toli dėl sprogimo 
pavojaus.

F+

Ypač degi

Ypač degios 
dujos.
Ypač degus 
skystis ir garai.

Gaisrą gesinti laikantis 
įprastinio atsargumo 
pakankamu atstumu.

F

Labai degi

Labai degus 
skystis ir garai.
Savaime 
kaistančios, gali 
užsidegti.

Pašalinti visus 
uždegimo šaltinius, 
jeigu galima saugiai 
tai padaryti.

Oksiduojamoji

Gali sukelti 
gaisrą arba 
sprogimą, 
stiprus 
oksidatorius.

Gaisro atveju: 
gesinimui naudoti... .

T+

Labai toksiška
Mirtina prarijus.
Mirtina įkvėpus.

Nedelsiant skambinti 
į apsinuodijimų 
kontrolės ir 
informacijos biurą 
arba kreiptis į 
gydytoją.

Toksiška

Toksiška, patekus 
ant odos.
Įkvėpus gali 
sukelti alerginę 
reakciją, astmos 
simptomus 
arba apsunkinti 
kvėpavimą.

Plauti dideliu kiekiu 
muilo ir vandens.
ĮKVĖPUS: išnešti 
nukentėjusįjį į gryną 
orą; jam būtina 
ramybė ir padėtis, 
kad jis galėtų laisvai 
kvėpuoti.

1 lentelė. Pavojingųjų medžiagų klasifikavimas ir ženklinimas.

SIMBOLIS PIKTO-
GRAMA

PAVOJINGUMO 
KLASĖ

PAVOJINGUMO
FRAZĖS 

PAVYZDYS

ATSARGUMO
FRAZĖS PAVYZDYS
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Kenksminga

Prarijus ir 
patekus į 
kvėpavimo 
takus, gali sukelti 
mirtį.
Gali pakenkti 
organams. 

Naudoti reikalaujamas 
asmenines apsaugos 
priemones.
Pasijutus blogai, 
kreiptis į gydytoją.

Ėsdinamoji

Smarkiai 
nudegina odą ir 
pažeidžia akis.
Smarkiai 
pažeidžia akis.

Mūvėti apsaugines 
pirštines/dėvėti 
apsauginius 
drabužius/naudoti 
akių (veido) apsaugos 
priemones.
Atsargiai plauti 
vandeniu kelias 
minutes.

Pavojinga 
aplinkai

Toksiška 
vandens 
organizmams, 
sukelia 
ilgalaikius 
pakitimus.
Gali sukelti 
ilgalaikį 
kenksmingą 
poveikį vandens 
organizmams.

Absorbuoti išsiliejusią 
medžiagą, siekiant 
išvengti materialinės 
žalos.
Surinkti ištekėjusią 
medžiagą.

PAVOJINGIEJI OBJEKTAI. PRAMONINĖS AVARIJOS

Pavojingieji objektai

Pramonės objektuose, kuriuose naudojamos cheminės medžiagos, transportuojant chemi-
nes medžiagas visada yra avarijos, galinčios sukelti ekstremaliąją situaciją, tikimybė. Tai įvairių 
technologinių procesų sutrikimai, dėl kurių kyla gaisrai, vyksta sprogimai, į aplinką patenka 
cheminių medžiagų (teršalų), transporto avarijos pervežant pavojingas chemines medžiagas, 
energetikos objektų, magistralinių vamzdynų avarijos. Pramonės objektuose kilę įvykiai daro 
didelį poveikį žmonių sveikatai, užteršia aplinką. Tokie pramonės objektai vadinami pavojin-
gaisiais objektais, juose gali kilti didelės pramoninės avarijos.

Pavojingasis objektas – įmonė ir jos teritorija, kurios viename ar keliuose įrenginiuose yra 
pavojingųjų medžiagų, kurių kiekis yra didesnis už nustatytą šios medžiagos kvalifikacinį kiekį.
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Lietuvos Respublikoje visi pavojingieji objektai pagal pavojingųjų medžiagų ribinius kiekius 
suskirstyti į du lygius. Pavojingiausi antrojo lygio objektai. Juose laikomi arba naudojami di-
džiausi pavojingųjų medžiagų kiekiai. Pavojingųjų medžiagų kvalifikaciniai kiekiai nustatomi 
pagal naudojamas pavojingąsias medžiagas. Pavyzdžiui, objektas, turintis 10 t chloro arba 5 
t acetileno arba 2 500 t naftos produktų (benzino, naftos, žibalo), priskiriamas I lygio pavojin-
giesiems objektams, o turintis 25 t chloro arba 50 t acetileno, arba 25 000 t naftos produktų – 
II lygio pavojingiesiems objektams.

Lietuvos Respublikoje 2013 m. buvo užregistruota 40 pavojingųjų objektų: 24 – I lygio ir 16 – 
II lygio. Tai chemijos pramonės įmonės, naftos perdirbimo įmonės, naftos ir kuro saugyklos, 
cheminių medžiagų sandėliai, trąšų saugyklos, pesticidų sandėliai, geležinkelio stotys, kuriose 
yra platformos su cheminėmis medžiagomis bei įvairiais naftos produktais ir t. t. Pavojinguo-
siuose objektuose dideliais kiekiais dažniausiai naudojamos medžiagos: benzinas, dyzelinas, 
nafta, suskystintos propano-butano dujos, etilmerkaptanas, neorganinės ir organinės rūgš-
tys, amonio nitrato trąšos ir pan. 
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1 pav. Ženklinimo etiketės pavyzdys.

Pavojus                                                                                                    UN1595
Toksiška prarijus. Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis. 
Gali sukelti alerginę odos reakciją. Mirtina įkvėpus. Įtariama, 
kad gali sukelti genetinių defektų. Gali sukelti vėžį. Prieš 
naudojimą susipažinti su specialiomis instrukcijomis. Mūvėti 
apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti 
akių (veido) apsaugos priemones. PRARIJUS: išskalauti 
burną. NESKATINTI vėmimo. PATEKUS ANT ODOS: nuplauti 
dideliu kiekiu muilo ir vandens. ĮKVĖPUS: išnešti nukentėjusįjį 
į gryną orą, jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai 
kvėpuoti. PATEKUS Į AKIS: kelias minutes atsargiai plauti 
vandeniu; jeigu yra, išimti kontaktinius lęšius, jei tai galima 
lengvai padaryti. Toliau plauti akis. ESANT SĄLYČIUI ARBA 
PASIJUTUS BLOGAI: nedelsiant skambinti į Apsinuodijimų 
kontrolės ir informacijos biurą arba kreiptis į gydytoją.

Ser. Nr.: S6089271             25 kg
Galioja: 2015-06-30
8.03117.9025
Dimetilsulfatas

C2H604S
Cas-NR.: 77-78-1
Chem. medž. nr.: 016-023-00-4
Laikyti +15–+25 0C aplinkoje.

Gamintojas
MERKCK KGaA
Frankfurter st.125
D-64271 Darmstadt, Germany

Tiekėjas
UAB „Bioeksma“ 
Mokslininkų g. 11
LT-08412 Vilnius

Signalinis žodis

Pavojaus 
piktogramos

Pavojingumo ir 
atsargumo frazės
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Labai toksiškos 5 20

Toksiškos 50 200

Oksiduojamosios 50 200

Sprogiosios 50 200

Sprogiosios, kai medžiaga, preparatas arba gam-
inys žymimi rizikos fraze R2 arba R3.

10 50

Degiosios, kurių pliūpsnio temperatūra, palai-
kanti degimą, yra lygi 21oC ar didesnė arba lygi 55 
oC ar mažesnė.

5 000 50 000

Labai degios medžiagos ir preparatai, kurie, es-
ant tam tikrai aplinkos temperatūrai, nuo sąlyčio 
su oru gali įkaisti savaime arba kurių pliūpsnio 
temperatūra mažesnė kaip 55 oC ir, veikiant 
slėgiui, jie išlieka skysti ir, esant tam tikroms jų 
apdorojimo sąlygoms (pvz., aukštas slėgis arba 
aukšta temperatūra), gali kelti didelės avarijos 
pavojų.

50 200

Labai degūs skysčiai, kurių pliūpsnio 
temperatūra mažesnė kaip 21 oC ir kurie nėra 
ypač degūs.

5 000 50 000

Ypač degūs skysčiai, kurių pliūpsnio 
temperatūra mažesnė kaip 0 oC, o virimo 
temperatūra, esant normaliam slėgiui, yra lygi 35 
oC arba mažesnė. 

10 50

Ypač degios dujos, kurios, esant tam tikrai 
temperatūrai ir slėgiui, nuo sąlyčio su oru 
užsidega.

10 50

2 lentelė. Pavojingųjų medžiagų kvalifikaciniai kiekiai.

PAVOJINGŲJŲ MEDŽIAGŲ KATEGORIJOS KVALIFIKACINIAI KIEKIAI (TONOMIS)
I lygio

pavojingasis objektas
II lygio

pavojingasis objektas
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Didelė pramoninė avarija – dėl nekontroliuojamos padėties eksploatuojant pavojingąjį 
objektą įvykstantis nenumatytas staigus įvykis (sprogimas, gaisras arba didelio kiekio pavo-
jingųjų medžiagų išsiveržimas į aplinką), kuris sukelia tiesioginį arba uždelstą didelį pavojų 
gyventojams ir (arba) aplinkai, pavojingajame objekte arba už jo ribų ir kuris yra susijęs su 
viena ar keliomis pavojingosiomis medžiagomis.

Didelį pavojų kelia objektai, kuriuose naudojamos toksiškos, degios ir sprogios dujos, kurios 
laikomos talpyklose (suslėgtos arba suskystintos), pavyzdžiui: amoniakas, chloras, sieros van-
denilis. Šioms medžiagoms patekus į aplinką, atsižvelgiant į medžiagos kiekį, meteorologines 
sąlygas, gali susidaryti nuodingas debesis, kuris gali užteršti aplinką ir apnuodyti žmones kelių 
kilometrų atstumu nuo avarijos vietos.

Dideli nuostoliai ir žala tiek pačiam pavojingajam objektui, tiek už objekto ribų (gyventojams, 
šalia esančių įstaigų darbuotojams, turtui, aplinkai) padaroma tada, kai avarijos objekte pro-
cesas tampa nebekontroliuojamas.

Siekiant kuo mažesnio avarijos poveikio žmonių sveikatai ir aplinkai, svarbu žinoti, kokį pa-
vojų kelią aplinkoje pasklidusios nuodingosios medžiagos, ir pasirengti tinkamai suvaldyti 
kilusias avarijas. Pavojinguosiuose objektuose daug dėmesio skiriama saugai. Rengiami ava-
rijų prevencijos planai, avariniai planai, rengiamos pavojingojo objekto saugos ataskaitos. 
Pagrindinis dokumentas, kuriame yra išdėstyti saugos reikalavimai pavojingiesiems objektas, 
yra „Pramoninių avarijų prevencijos, likvidavimo ir tyrimo nuostatai“.

Pavojingojo objekto vidaus avariniame plane numatoma, kokių priemonių reikia imtis įvykus 
avarijai pavojingojo objekto viduje. Toks planas yra derinamas su numatomomis pasitelkti 
specialiosiomis tarnybomis, valstybės priežiūros ir kontrolės institucijomis, savivaldybės, ku-
rios teritorijoje yra pavojingasis objektas, administracija.

Avarijų prevencijos plane yra aprašoma:

• procedūros, kuriomis identifikuojami ir įvertinami pavojai (vidaus ir išorės), kylantys dėl 
įprastos ir neįprastos veiklos, jų tikimybė ir mastas, prevencinės priemonės;

• visų darbuotojų, dalyvaujančių identifikuojant galimų avarijų pavojų ir vertinant riziką, val-
dant ir vykdant avarijų prevenciją, lokalizavimą ir likvidavimą, pareigos, atsakomybė, atskai-
tomybė, įgaliojimai ir tarpusavio ryšys; 

• procedūros ir darbo instrukcijos saugiai veiklai užtikrinti, įskaitant eksploataciją, procesus, 
einamuosius remontus, įrangą ir laikiną stabdymą, jų taikymas;

• nuolatinio vertinimo ir trūkumų šalinimo procedūros, įskaitant informaciją apie tai, kas, kaip 
ir kam turi pranešti apie įvykusias avarijas ar susidariusias avarines situacijas.

CIVILINĖ SAUGA | TECHNINĖS KILMĖS PAVOJAI | CHEMINIAI PAVOJAI



118

Avarija pavojingajame objekte

Įvykus avarijai pavojingajame objekte, per kurią į aplinką pateko pavojingųjų cheminių me-
džiagų, arba kai gresia tiesioginis cheminės taršos pavojus, jungiamos sirenos ir skelbiamas 
civilinės saugos signalas „Cheminis pavojus“. Informacija apie avariją ir būtinus apsisaugojimo 
veiksmus perduodama per žiniasklaidą. Atsižvelgiant į avarijos aplinkybes, gyventojams gali 
tekti evakuotis iš galimo užteršimo teritorijos arba slėptis nuo taršos sandariuose pastatuose. 

Žmonės, gyvenantys arti pavojingųjų objektų, turėtų pasidomėti, kokias pavojingąsias me-
džiagas naudoja šie objektai, kokios gali kilti grėsmės, įvykus avarijoms, ir ką reikėtų daryti 
gavus informaciją apie kilusią avariją. Pavojingieji objektai privalo visuomenę (ypač netoliese 
gyvenančius žmones) informuoti apie:

• pavojingajame objekte vykdomą veiklą arba veiklos rūšis;
• naudojamas pavojingąsias medžiagas, galinčias sukelti avariją, jų pagrindines pavojingąsias 

savybes;
• galimų avarijų pavojaus pobūdį ir galimus jų padarinius žmonėms ir aplinkai;
• gyventojų perspėjimo ir informavimo apie įvykusią avariją būdus;
• būtinus veiksmus, įvykus avarijai.

Didžiausios pasaulio avarijos, įvykusios chemiškai pavojinguose objektuose

1976 m. chemijos gamykloje Seveze (Italijoje) įvyko avarija, per kurią į aplinką pateko dioksino 
(grupė organinių junginių, pasižyminčių itin dideliu nuodingumu, kancerogeniškumu ir mu-
tageniškumu), buvo užterštas 18 km² plotas. Nukentėjo daugiau nei 1 000 žmonių, masiškai 
krito gyvūnai. Avarijos padarinių likvidavimas truko daugiau nei metus.

1978 m. per avariją Sudžou mieste (Kinijoje) į tekančią pro šį miestą upę pakliuvo 28 tonos 
natrio cianido (NaCN – balta nuodinga druska, naudojama galvanotechnikoje). Šio kiekio 
pakaktų, kad žūtų 48 milijonai žmonių, tačiau spaudoje buvo paskelbta, kad aukų skaičius – 
3 000 žmonių.

1984 m. didžiausia pasaulyje cheminė katastrofa įvyko Bhopale (Indijoje), kompanijai „Union 
Carbide“ priklausančioje pesticidų gamykloje. Įvykus avarijai, į aplinką pasklido daugiau kaip 
40 tonų nuodingų chemikalų (metilizocianato). Per didžiausią pasaulyje cheminę katastrofą 
žuvo 4 035 žmonės, o nukentėjo daugiau negu 40 000 žmonių. Mirtina chemine medžiaga 
buvo užteršta 5 km ilgio ir 2 km pločio teritorija. Katastrofa padarė poveikį ne tik žmonėms, 
bet ir aplinkai.

2010 m. JAV Tenesio valstijoje įvyko Tenesio chemikalų katastrofa. Bendruomenė buvo už-
tvindyta didelėmis toksinių medžiagų nuosėdomis. Šios nuosėdos susidarė iš anglies pelenų, 
kurie buvo laikomi netoliese esančioje šiluminėje elektrinėje. Nuosėdos iš anglies pelenų yra 
labai nuodingos, nes jose yra arseno, švino ir seleno. JAV sveikatos apsaugos organizacijos 
užterštą teritoriją paskelbė negyvenama.
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1989 m. kovo 20 d. Jonavoje (Lietuvoje) „Azoto“ gamybiniame susivienijime, atitrūkus skys-
to amoniako izoterminio rezervuaro dugnui, rezervuaras pakilo į viršų ir išsiliejo apie 7 000 
tonų skysto amoniako. Susidarė nuodingo skysčio ežeras, kurio paviršiaus plotas siekė apie 
10 000 m². Amoniakas pateko į nitrofoskos sandėlį ir cechą, kilo gaisras. Nuo karščio nitrofos-
ka termiškai skilo, sudarydama nuodingųjų medžiagų debesį. Didžiulis pilkas debesis sklido 
pavėjui apie 30 km Kėdainių ir Ukmergės rajonų link. Tik dėl palankių meteorologinių sąlygų 
(debesis slinko ne per gyvenvietes) išvengta masinių žmonių apsinuodijimų. Likviduojant 
avarijos padarinius, neišvengta žmonių aukų. Manoma, kad žuvo šeši ar septyni žmonės, o 
apie 55 buvo sužeisti. Vienas žuvusiųjų – ugniagesys Henrikas Narkevičius. Avariją likvidavo 
982 žmonės, 241 vienetas įvairios technikos.
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Avarija Jonavos “Azoto” gamybiniame susivienijime, 1989 m. kovo 20 d.

PAVOJINGŲJŲ KROVINIŲ PERVEŽIMAS

Pavojingieji kroviniai – tai medžiagos arba gaminiai, kurie dėl cheminių arba fi-
zinių savybių gali kelti pavojų žmonių sveikatai, aplinkai arba turtui. Dėl pavojų 
keliančių savybių jiems taikomos specialios vežimo taisyklės.

Pavojingųjų krovinių vežimas yra viena iš sričių, kurioje nuolatos įvyksta avarijų, galinčių nei-
giamai paveikti aplinką, žmonių sveikatą bei saugą. Netinkamai vežamas ar saugomas toks 
krovinys gali sukelti sprogimą, gaisrą, kitų krovinių, riedmenų, statinių ir įrenginių pažeidimų, 
užteršti aplinką ir vandenis, sužaloti žmones, pakenkti gyvūnams. Per mūsų šalies teritoriją 
kasdien keliauja tūkstančiai tonų pavojingųjų krovinių, 25 % automobilių transportu vežamų 
krovinių yra pavojingieji.

1957 m. tarp Europos valstybių buvo sudaryta tarptautinė sutartis dėl pavojingųjų krovinių 
tarptautinių vežimų keliais (ADR). 1995 m. šios sutarties šalimi tapo ir Lietuvos Respublika. 
Nuo 2000 m. sutarties nuostatos taip pat taikomos vežant pavojinguosius krovinius keliais 
šalies viduje. 
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Pavojingieji kroviniai skirstomi į:

• draudžiamus vežti automobilių transportu,
• leidžiamus vežti, laikantis nustatytų sąlygų.

Pavojingieji kroviniai gali būti vežami: 

• palaidai (suverstinai), pavyzdžiui, konteineriuose, skirtuose piltiniams (biraliniams) krovi-
niams;

• pakuotėse (taroje): statinėse, kanistruose, dėžėse, maišuose, vidutinės talpos konteineriuo-
se, balionuose, slėginiuose būgnuose, atvirose, uždarose arba dengtose transporto prie-
monėse, konteineriuose; 

• cisternose (skysti, suslėgtų dujų kroviniai).

Keliama nemažai pavojingųjų krovinių vežimo saugos reikalavimų. Vienas iš pagrindinių – 
krovinio ženklinimas. 

Pavojingųjų krovinių ženklinimas

Pavojinguosius krovinius vežantis transportas privalo būti paženklintas:

• oranžinėmis lentelėmis,
• skaitmeninėmis oranžinėmis lentelėmis,
• dideliais pavojaus ženklais,
• kitais pavojaus arba įspėjamaisiais ženklais.

Oranžinė lentelė ir jos tvirtinimas:

• oranžinės spalvos, juodu ne platesniu kaip 15 mm apvadu;
• šviesą atspindinti;
• ne mažesnė kaip 40x30 cm (gali būti sumažinta iki 30x12 cm);
• tvirtinama transporto vieneto priekyje ir gale.

Skaitmeninė oranžinė lentelė ir jos tvirtinimas:

• oranžinės spalvos, juodu ne platesniu kaip 15 mm apvadu;
• šviesą atspindinti;
• ne mažesnė kaip 40x30 cm;
• skaičiai juodos spalvos, 10 cm aukščio;
• lentelės viršuje nurodytas medžiagos pavojaus
 identifikacinis numeris;
• lentelės apačioje nurodytas medžiagos JT numeris;
• tvirtinama dviejuose autocisternos arba transporto vieneto
 šonuose, taip pat gali būti tvirtinama transporto vieneto
 priekyje ir gale.

33
1203
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Medžiagos pavojaus identifikacinis numeris susideda iš dviejų arba trijų skaitmenų, kuriais 
nurodomi šie pavojai:

2 – dujų išsiskyrimas dėl slėgio arba cheminės reakcijos;
3 – skysčių (garų) ir dujų arba savaime įkaistančio skysčio liepsnumas;
4 – kietųjų medžiagų arba savaime įkaistančios medžiagos liepsnumas;
5 – oksiduojantis (degimo intensyvumo) efektas;
6 – toksiškumas ir infekcijos pavojus;
7 – radioaktyvumas;
8 – ėdumas;
9 – spontaniškos intensyvios reakcijos pavojus (apima galimą sprogimo, skilimo ir polime-
rizacijos riziką, kurią lemia medžiagos savybės; galimas didelis šilumos ir liepsniųjų ir (arba) 
toksiškųjų dujų kiekio išsiskyrimas).
Du vienodi skaičiai nurodo atitinkamo pavojaus stiprėjimą. Jei medžiagai būdingam pavojui 
nurodyti pakanka vieno skaičiaus, po jo rašomas nulis. Jei prieš pavojaus identifikacinį numerį 
nurodyta raidė X, tai reiškia, kad medžiaga pavojingai reaguoja su vandeniu. Šiuo atveju van-
duo naudojamas tik ekspertams leidus.

Kai kurios pavojaus identifikacinių numerių reikšmės:

22 troškinamosios dujos arba dujos, nekeliančios papildomo pavojaus;
22 atšaldytos, suspaustos dujos, troškinamosios;
23 liepsniosios dujos;
26 toksiškosios dujos;
30 liepsnusis skystis;
33 labai liepsnusis skystis;
36 liepsnusis skystis, toksiškas;
38 liepsnusis skystis, ėdus;
43 kietoji medžiaga, savaime užsideganti (piroforinė) medžiaga;
55 smarkiai oksiduojanti (degimą intensyvinanti) medžiaga;
66 labai toksiška medžiaga;
70 radioaktyvioji medžiaga;
80 ėdi arba silpnai ėdi medžiaga;
88 labai ėdi medžiaga;
99 kitos pavojingosios medžiagos, vežamos padidintos temperatūros sąlygomis.

JT numeris – tai keturženklis medžiagos arba gaminio identifikacinis numeris pagal Jungtinių 
Tautų bendrąsias nuostatas. Pavyzdžiui, benzino JT numeris yra 1203, amoniako – 1005, azoto 
rūgšties – 2032, fosgeno – 1076. Pavojaus identifikacinis numeris ir JT numeris turi išlikti įskai-
tomi ir po 15 minučių buvimo ugnyje.
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Sprogstamosios medžiagos ir gaminiai.

Degiosios dujos arba skysčiai.

Degiosios kietosios medžiagos.

Savaime užsidegančios medžiagos.

Medžiagos, kurios, reaguodamos su vandeniu, 
išskiria degiąsias dujas.

Suslėgtosios, skystosios arba slėgimo būdu 
ištirpintos dujos.

Nuodingosios medžiagos.

Oksiduojamosios medžiagos.

Organiniai peroksidai.

3 lentelė. Didieji pavojaus ženklai.

DIDIEJI PAVOJAUS ŽENKLAI PAVOJINGOSIOS SAVYBĖS
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Infekcinės medžiagos.

Radioaktyviosios medžiagos.

Ėdžiosios medžiagos.

Įvairios pavojingosios medžiagos ir gaminiai.

4 lentelė. Kiti pavojaus arba įspėjamieji ženklai.

Žymimi kroviniai, kuriuose yra:
• skysčių induose su iš išorės nematomais dangčiais; 
• indų su ventiliacinėmis angomis arba indų su 

ventiliacinėmis angomis be išorinės taros; 
• atšaldytų suskystintųjų dujų. 

Ženklas padidintos temperatūros sąlygomis 
vežamoms medžiagoms.

Įspėjamasis ženklas apie fumiguotą pakuotę 
(pakuotės mediena termiškai arba chemiškai ap-
dorota).

Jūrą teršianti medžiaga.
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Įvykus eismo įvykiui arba avarijai, 
pavojingąjį krovinį vežančios transporto 
priemonės ekipažo nariai privalo imtis 
šių veiksmų, kai tai daryti yra saugu ir 
įmanoma:
• įjungti stabdžių sistemą, išjungti variklį ir atjungti akumuliatorių;
• pranešti gelbėjimo tarnyboms (112), pateikti kuo daugiau informacijos apie įvykį 

bei vežamas medžiagas;
• apsivilkti įspėjamąją liemenę ir pastatyti įspėjamuosius ženklus;
• paruošti transporto dokumentus atvykstantiems gelbėtojams;
• nevaikščioti po išsipylusias medžiagas, jų neliesti ir vengti stovėti prieš vėją, saugotis 

neįkvėpti dūmų, suodžių, dulkių ir garų;
• nerūkyti, nejungti jokios elektros įrangos;
• jei reikia ir tai yra saugu, panaudoti gesintuvus mažai ir neišplitusiai liepsnai gesinti 

(užsidegus padangoms, stabdžiams ir variklio skyriams);
• negesinti gaisro krovinių skyriuje;
• jei reikia ir tai yra saugu, panaudoti transporto priemonėje esančią įrangą, kad būtų 

išvengta medžiagos nuotėkio į aplinką bei neleista plisti pasklidusioms medžia-
goms;

• pasitraukti atokiau nuo eismo įvykio arba avarijos vietos, rekomenduoti kitiems as-
menims pasitraukti;

• laikytis gelbėjimo tarnybų patarimų ir vykdyti jų nurodymus;
• likvidavus avariją, nusivilkti visus užterštus drabužius, įdėti juos į plastikinį maišą.

Avarijos, pervežant pavojinguosius krovinius

Pagrindinės pavojinguosius krovinius pervežančio transporto avarijų priežastys yra šios:

• šiurkštūs pavojingųjų krovinių vežimo reikalavimų pažeidimai;
• netinkamas prevencinis ir švietėjiškas darbas;
• kontrolės mechanizmo netinkamumas arba neefektyvumas.
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Klausimai ir užduotys

•	 Kokios yra cheminių medžiagų pavojingumo klasės? Pateikite pavyzdžių. 
•	 Atidžiai peržiūrėkite Lietuvos pramonės dažnai naudojamų pavojingųjų 

medžiagų charakteristikų lentelę. Pagal nurodytus pirmosios pagalbos 
veiksmus sudarykite trumpą pirmosios pagalbos veiksmų, apsinuodijus 
cheminėmis medžiagomis, atmintinę.

•	 Apžiūrėkite namuose turimus buitinės chemijos gaminius. Perskaitykite 
ženklinimo etiketes. Kurie buitinės chemijos gaminiai, jūsų manymu, yra 
patys pavojingiausi?

•	 Ką daryti, jeigu netoli jūsų esančiame pavojingajame objekte pradeda kaukti 
sirenos?

Avarijos, pervežant pavojinguosiuss krovinius

1988 m. Jaroslavlyje (Rusijoje) per geležinkelio avariją į aplinką išsipylė heptilas (I klasės toksi-
nė medžiaga). Užterštoje teritorijoje atsidūrė apie 3 000 žmonių. Avariją likvidavo  apie 2 000 
žmonių ir daug technikos.

1991 m. rugpjūtį Meksikoje per geležinkelio katastrofą nuo bėgių nuvirto 32 cisternos su 
suskystintuoju chloru. Į aplinką pateko apie 300 tonų chloro. Užteršto oro aplinkoje įvairiai 
apsinuodijo 500 piliečių, iš jų 17 iškart mirė. Iš artimiausių gyvenviečių buvo evakuota apie 1 
000 gyventojų.

2007 m. liepos 16 d., 16 val., Ukrainoje, netoli Ožidovo gyvenvietės, esančios 85 km nuo Lvo-
vo, įvyko avarija – nuo bėgių nuvažiavo 17 krovininio traukinio, vykusio iš Kazachstano į Len-
kiją, cisternų, iš kurių 15 buvo pripildytos geltonojo fosforo. Kiekvienos cisternos talpa buvo 
50 tonų. 6 cisternos su geltonuoju fosforu prakiuro. Į aplinką išsiliejęs fosforas sureagavo su 
atmosferos oru ir užsidegė. Dėl kilusio gaisro įvyko sprogimas. Gesinant gaisrą susidarė de-
gimo produktų debesis, kuris 1 m/s greičiu plito šiaurės rytų kryptimi, uždengdamas 193 
km² teritoriją. 320 žmonių prireikė medikų pagalbos, buvo evakuoti 3 422 žmonės. Incidentą 
likvidavo 450 žmonių, pasitelkta 80 technikos vienetų. Gaisro gesinimas ir toksinių produktų 
plitimo lokalizavimas truko apie 5 valandas.
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Branduolinė energetika – energetikos šaka, kurioje energija, išsiskirianti 
branduolių dalijimosi metu, naudojama elektros ir šilumos energijai gaminti, 
taip pat kitiems taikiems tikslams. 

Branduolinė avarija – grandininės branduolių dalijimosi reakcijos aktyvio-
joje branduolinio reaktoriaus zonoje kontrolės ir valdymo sutrikimas, kritinės 
masės susidarymas įkraunant, perkraunant, pervežant ir (arba) saugant bran-
duolinį kurą ar kitas branduolines medžiagas, šilumos mainų sutrikimai, sukė-
lę branduolinio kuro elementų pažeidimą, neleistiną radionuklidų išmetimą 
arba jonizuojančiosios spinduliuotės sklidimą į darbo arba gamtinę aplinką 
ir (arba) ribines dozes viršijančią darbuotojų apšvitą ir (arba) galintys sukelti 
žalingą poveikį žmonėms ir (arba) gamtinei aplinkai.

Radiologinė avarija – tai dėl įrenginių gedimo, technologinio proceso pa-
žeidimų ar kitų priežasčių kilusi avarija, dėl kurios esamų ar galimų padari-
nių būtina imtis neatidėliotinų veiksmų, siekiant sumažinti jonizuojančiosios 
spinduliuotės žalingo poveikio riziką žmonėms, jų turtui ar aplinkai.

Radiologiniai pavojai

Mokymosi rezultatai: 

•	 gebėsite paaiškinti branduolinės ir radiologinės avarijos skirtumus;
•	 gebėsite paaiškinti, kaip apsisaugoti nuo jonizuojančiosios 

spinduliuotės;
•	 gebėsite paaiškinti, kaip užsandarinti namus slenkant radioaktyviosios 

taršos debesiui.
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Pirmoji didesnė nelaimė atominiame objekte buvo užfiksuota 1944 m. Jungtinėse Amerikos 
Valstijose, Tenesio valstijoje, Ouk Ridžo nacionalinėje branduolinių tyrimų laboratorijoje. Ne-
sėkmingai bandant išvalyti vieną iš urano sodrinimo įrenginio mechanizmų, įvyko cheminė 
reakcija. Rūgštimi buvo nudeginti 5 žmonės, iš kurių 2 dėl sužalojimų mirė.

Buvusioje Sovietų Sąjungoje tikra nelaimės zona yra Čeliabinsko srities Oziorsko mieste įsi-
kūrusi didžiulė gamykla „Majak“ („Švyturys“). 1948 m. birželio 19 d. įvyko pirmoji rimta bran-
duolinė avarija reaktoriuje. Nepraėjus nė metams, 1949 m. kovo 3 d., iš „Majako“ į Tečos upę 
buvo išleista daug skystų radioaktyviųjų medžiagų. Nukentėjo 124 000 žmonių, gyvenusių 
41 gyvenvietėje. 28 000 žmonių patyrė rimtų sveikatos sutrikimų, dalis susirgo spinduline 
liga. 1957 m. rudenį gamykloje „Majak“ įvyko dar viena baisi nelaimė. Po didžiulio sprogimo 
susiformavęs radioaktyviųjų atliekų debesis užklojo dalį Čeliabinsko, Sverdlovsko ir Tiume-
nės sričių. Per avariją smarkiai buvo apšvitinta daugiau nei 5 000 žmonių. Katastrofos pada-
riniai buvo likviduojami dvejus metus. Šiuose darbuose dalyvavo net 30 000 karių. 1967 m. 
„Majake“ įvyko dar viena avarija, kai, smarkiai nusekus ežerui, į kurį buvo išleidžiamos skystos 
radioaktyviosios atliekos, išdžiūvo ir vėjas išnešiojo radioaktyviąsias nuosėdas. Buvo užteršta 
teritorija, kurioje gyveno apie 40 000 žmonių. 

1986 m.įvyko kol kas didžiausia pasaulyje branduolinė 
avarija Černobylio atominėje elektrinėje (Ukrainoje). 
Ją sukėlė netinkamai suplanuotas bandymas 4-ajame 
elektrinės bloke. Darbininkai išjungė reaktoriaus savi-
reguliacinę sistemą ir avarinės saugos sistemą; kon-
troliniai strypai, naudojami branduolinei reakcijai 
kontroliuoti reaktoriaus šerdyje, buvo ištraukti dau-
giau negu leidžia saugumas. Grandininė reakcija tapo 
nebekontroliuojama – įvyko keletas sprogimų, pasiro-
dė didžiulis ugnies kamuolys ir nupūtė sunkų 1 000 
tonų masės plieno ir betono masės reaktoriaus stogą, 
suplėšė aušinimo vamzdžius ir pramušė stoge skylę. Į 
vidų patekus deguoniui, užsidegė grafitas ir tai lėmė 
didžiulę radiacijos emisiją į atmosferą (buvo išmesta 
daug radioaktyvių branduolinės reakcijos produktų). 
Per pirmąsias dvi avarijos likvidavimo dienas žuvo 32 
gelbėtojai, dar 200 gavo tokias dideles dozes, kad ne-
beturėjo vilties išgyventi. Per sprogimą reaktoriuje net 
8 tonos branduolinio kuro buvo išmestos į atmosferą, 
o iš viso ore pasklido 190 tonų radioaktyviųjų atliekų. 
Buvo užteršta 60 000 kv. km teritorija, kurioje gyveno 2,6 mln. žmonių. Iki šiol kai kurios vieto-
vės Baltarusijoje ir Ukrainoje yra negyvenamos, tarp jų vaiduokliu virtęs Pripetės miestas, ku-
riame gyveno atominės elektrinės darbuotojai ir jų šeimos. Radioaktyviosiomis medžiagomis 
buvo užteršta 20 valstybių.

Avarija Černobylio (Ukraina) atominėje 
elektrinėje, 1986 m. balandžio 26 d.
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2011 m. kovo 11 d. Japoniją supurtė 9 balų pagal Richterio skalę žemės drebėjimas, po kurio 
kilusi cunamio banga sulig keturių penkių aukštų namu pralaužė beveik perpus mažesnę 
Fukušimos atominės jėgainės apsauginę sieną. Fukušimos-1 atominėje elektrinėje vienas po 
kito kilo sprogimai, į atmosferą pradėjo sklisti radioaktyvieji elementai. Žemės drebėjimas ir 
cunamis pramušė didžiulius plyšius elektrinės požeminėje apsauginėje sienoje, net po dvejų 
metų elektrinės rūsiuose pilna radioaktyvaus vandens, kurio negalima išleisti atgal į jūrą. Fu-
kušimos branduolinė avarija parodė, kad tokios nelaimės gali įvykti ir ne dėl įrangos ar žmo-
nių kaltės, o dėl didelių stichinių gamtos nelaimių. Šiai katastrofai buvo priskirtas septintasis 
INESA reikšmingumo lygis – toks pat kaip ir Černobylio įvykiams. 

Avarija Fukušimos (Japonija) atominėje elektrinėje, 2011 m. kovo 11 d.

Jonizuojančioji spinduliuotė

Radioaktyvioji tarša atsiranda vykstant radioaktyviųjų cheminių elementų atomo branduo-
lių skilimo procesams (alfa skilimui, beta skilimui, branduoliui savaime dalijantis). Gamtoje 
yra nedidelis kiekis cheminių elementų, kurių atomų branduoliai yra nestabilūs ir savaime 
suskyla. Šis skilimo procesas vyksta kartu su nematomu spinduliavimu. Savaiminis kai kurių 
cheminių elementų atomų skilimas vadinamas radioaktyvumu, o patys elementai ir jų spin-
duliuotė – radioaktyviaisiais elementais ir jonizuojančiąja (radioaktyviąja) spinduliuote.

Viena iš svarbiausių visų radioaktyviųjų spinduliuočių ypatybių – jos gali jonizuoti elektriš-
kai neutralias molekules terpėje, kurioje jos sklinda. Jonizuojančiajai spinduliuotei apšvitinus 
žmogaus organizmą, sukeliama organizmo atomų ir molekulių jonizacija. Audiniai ir organai 
yra nevienodai jautrūs jonizuojančiai spinduliuotei, tačiau visi jie veikia kūno molekules ir jų 
savybes. Ląstelėse susidaro laisvieji radikalai, kurie sutrikdo medžiagų apykaitą, sukuria ža-
lingas chemines medžiagas, atakuojančias DNR arba kitas ląstelines struktūras, gali sutrikti 
žmogaus organų arba funkcijų veikla, o kai kuriais atvejais organai gali net žūti. Skirtingos 
jonizuojančiosios spinduliuotės rūšys (alfa, beta, gama, rentgeno, neutronų spinduliuotė) pa-
sižymi skirtingomis jonizacinėmis savybėmis ir nevienodai veikia organizmą (žr. 1 lentelę).
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Jonizuo-
jančiosios 

spindu-
liuotės rūšis

Charakte-
ristika

Sklidimas 
ore

Skvarba
Išorinis 

poveikis 
organizmui

Pusinio 
slopinimo 
sluoksnis

Vidinis 
poveikis 

organizmui

Gama 
spinduliuotė

Elektro-
magnetinė 

spinduliuotė, 
analogiška 
rentgeno 

spinduliams.

Iki 100 
metrų.

Labai didelė, 
didesnė už 
rentgeno 
spindulių 
skvarbą.

Didžiausia 
skvarba į 

organizmą.

Švinas – 1,2 cm.
Geležis – 2 cm.
Betonas – 7 cm.
Gruntas – 9 cm.

Vanduo – 
10 cm.

Medis – 20 cm.
Oras – 90 cm.

Nėra.

Beta dalelės
Neigiamą 

krūvį turintys 
elektronai.

Iki 15 metrų 
ore.

Vidutinė – 
minkštos 
dalelės 

keliais cm.

Įsiskverbia į 
1–2 cm gylį.

Metalas visiškai 
sugeria.

Stipriai 
jonizuoja.

Alfa dalelės
Teigiamai 
įkrautos 
dalelės.

2–9 cm
Į audinius 

įsiskverbia iki 
0,1 mm gylio.

Visiškai 
sustabdomos 

popieriaus 
lapu.

Su vandeniu, 
maistu, per 

atviras žaizdas 
patekusios 
į organizmą 

pažeidžia 
organus ir 
audinius.

Neutronai
Neutralių 

dalelių 
srautas

Analogiškai gama spinduliuotei.
Pusinio slopinimo sluoksnis: polietilenas – 6 cm, vanduo – 6,5 cm,

aliuminis – 14 cm, geležis – 8 cm, švinas – 15 cm.

1 lentelė. Bendra įvairių rūšių spinduliuotės charakteristika.

Gamtinė spinduliuotė

Žmones nuolat švitina įvairių šaltinių jonizuojančioji spinduliuotė (liaudiškai vadinama ra-
diacija). Didžiausią apšvitinimą gauname ne iš rentgeno tyrimų ar atominių elektrinių, bet 
iš gamtoje esančių spinduliuotės šaltinių.Tai kosminė spinduliuotė, pasiekianti Žemę iš kos-
moso ir nuo saulės paviršiaus, bei Žemės plutoje, statybinėse medžiagose, ore, vandenyje ir 
maiste, taip pat žmogaus kūne esančių gamtinių radionuklidų spinduliuotė. Visų šių šaltinių 
spinduliuotė yra įvairi ir poveikiu, ir intensyvumu, ir kitomis savybėmis. Pavyzdžiui, kosminės 
spinduliuotės intensyvumas, kylant aukštyn, didėja, jis priklauso nuo geografinės platumos. 
Skrendant 10,3–11,3 km aukštyje dozės galia 40–60 kartų didesnė negu ant žemės. 

Gamtinę apšvitą sukelia ir radioaktyvieji izotopai, esantys sausumos grunte bei vandenyje 
(upių, ežerų, jūrų ir kt.), statybinėse medžiagose, ore ir kt. Daug radioaktyviųjų medžiagų yra 
kalnuose. Lygumose uolienų ir dirvožemio radioaktyvumas yra mažesnis. Kai kuriuose vieto-
vėse yra neįprastai didelis radioaktyvumas. Štai Brazilijos Guarapario vietovėje, prie jūros, kur 
gyvena 73 000 žmonių, gatvėse spinduliuotė siekia 8–15 mSv per metus, o smėlio paplūdi-
miuose – net 175 mSv per metus.
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Dirbtinės kilmės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius, siekdamas naudos, sukūrė žmo-
gus ir panaudojo juos medicinoje, pramonėje, moksle, branduolinėje energetikoje ir kitur. 
Šiuos šaltinius galima būtų suskirstyti į jonizuojančiosios spinduliuotės generatorius ir radio-
nuklidinius šaltinius. Žmogaus veikla, kurios metu gali padidėti apšvita nuo jonizuojančiosios 
spinduliuotės šaltinių arba dėl kurios gali padidėti apšvitintų žmonių skaičius ar jų apšvitos 
tikimybė, yra vadinama veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais. Branduolinė ener-
getika, diagnostika ir gydymas medicinos srityje, prietaisų su jonizuojančiosios spinduliuotės 
šaltiniais naudojimas pramonėje yra praktinės veiklos pavyzdžiai.

Jonizuojančiosios spinduliuotės žmogaus jutimo organai nejaučia, todėl veikla su jonizuo-
jančiosios spinduliuotės šaltiniais yra labai pavojinga. Informacijos apie jonizuojančiąją spin-
duliuotę ir apie vietovės, vandens, oro, transporto, maisto produktų ir t. t. radioaktyviąją taršą 
galima gauti tik matuojant specialiais prietaisais. 

Avarijos ir įvykiai su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais skirstomi į dvi kategorijas: bran-
duolinės ir radiologinės avarijos. 

BRANDUOLINĖ AVARIJA

Branduolinės avarijos įvyksta branduolinės energetikos objektuose. Jos gana retos, tačiau dėl 
padarytos žalos aplinkai ir žmonių sveikatai labai ilgai prisimenamos ir vertinamos kaip katas-
trofos. Branduolinė avarija skirstoma į tris etapus:

• fazė iki radionuklidų išmetimo į aplinką (kai tampa aišku, kad nelaimės išvengti nepavyks); 
• ankstyvoji fazė (trunka nuo kelių valandų iki keliolikos parų);
• vėlyvoji avarijos fazė (avarijos padarinių šalinimas, gali trukti dešimtmečius).

Pavojingiausia yra ankstyvoji branduolinės avarijos fazė, nes ji užklumpa netikėtai, žmonės 
dar nepasiruošę. Tai laikotarpis, kai pasklinda didžiausias radioaktyviųjų medžiagų kiekis ore, 
žmonės patiria išorinę ir vidinę apšvitą, užteršiamas vanduo, pastatai, keliai, dirbama žemė, 
miškai, pievos ir t. t.. Esant atviroje vietovėje galima išorinė apšvita iš praslenkančio radioakty-
viųjų medžiagų debesies, o jų įkvėpę, gauname vidinę apšvitą. Vartodami radioaktyviosiomis 
medžiagomis užterštus maisto produktus, gausime papildomą vidinę apšvitą.

Ką daryti įvykus branduolinei avarijai?

Pirmoji gyventojų apsaugos priemonė yra jų perspėjimas. Lietuvos gyventojai būtų perspė-
jami jungiant garsines sirenas. Sirenos signalas reiškia „Dėmesio visiems“. Jį išgirdę, gyven-
tojai turi skubiai įsijungti radijo imtuvą, televizorių (LRT Radijo ir LRT Televizijos programas) ir 
išklausyti išsamią informaciją apie gresiantį arba kilusį pavojų bei patarimus, kokių apsaugos 
priemonių imtis. Radiją ir televizorių reikia laikyti įjungtus, nes nuolat bus teikiama naujausia 
informacija bei rekomendacijos, kaip elgtis.
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Jeigu liekate namuose

Jeigu gavote informacijos apie praslenkantį radioaktyviųjų dulkių debesį ir esate namuose, 
ten ir likite. Nedelsdami uždarykite langus, orlaides, duris, dūmtraukius, ventiliacijos kanalus. 
Viską sandariai uždarę, langų ir durų tarpus apklijuokite popieriaus arba izoliacijos juostelė-
mis. Plastikiniai langai bei balkonų durys labai sandarūs, jų papildomai sandarinti nebūtina. 
Taip pasiruošę, neįkvėpsite radioaktyviųjų dulkių arba bent jau žymiai sumažinsite jų kiekį. 

Pasiruoškite maisto ir vandens atsargų. Maisto produktus reikia sudėti į sandariai uždaromus 
indus, stiklainius, polietileninius maišelius. Bulves ir daržoves supilti į dėžes, išklotas popieriu-
mi, polietileno plėvele ir iš viršaus uždengti brezentu arba kitokiu tankiu audeklu. Geriamasis 
vanduo turi būti saugomas sandariai uždarytuose induose, stiklainiuose. Jeigu iki radioakty-
viojo debesies atslinkimo turite pakankamai laiko, uždenkite šulinius, uždarykite šiltnamius, 
jei įmanoma, uždenkite lauke augančias lapines daržoves. Taip pat pasirūpinkite auginamais 
naminiais gyvūnais –pasiimkite juos į namus arba paruoškite vandens ir pašaro atsargų ke-
lioms dienoms ir laikykite uždarytus.

Naudinga turėti iš anksto parduotuvėse įsigytų dujokaukių, respiratorių, marlinių kaukių ir 
kitų kvėpavimo organų apsaugos priemonių ir polietileninių apsiaustų. Tokio pobūdžio ne-
laimės atveju jie būtų labai reikalingi. Paprasčiausių kvėpavimo organų apsaugos prie-
monių galima pasidaryti patiems iš sauso arba sudrėkinto medvilninio audinio arba 
popierinių nosinių. 

Vyriška medvilninė nosinė 8 9

Vyriška medvilninė nosinė 1 (suglamžyta) 8,5

Vyriška medvilninė nosinė 1 (sudrėkinta) 2,7

Vyriška medvilninė nosinė 1 (sausa) 1,4

Moteriška medvilninė nosinė 4 (sudrėkinta) 2,7

Moteriška medvilninė nosinė 4 (sausa) 2,2

Popierinė nosinė 1 (sausa) 1,9

Popierinė nosinė 1 (sudrėkinta) 2,3

Medvilniniai marškiniai 1 (sudrėkinti) 2,9

Medvilniniai marškiniai 2 (sausi) 2,9

Medvilniniai marškiniai 1 (sausi) 1,5

Medvilninis rankšluostis 1–2 4

2 lentelė. Paprasčiausių kvėpavimo organų apsaugos priemonių efektyvumo koeficientas (rodo, kiek kartų 
sumažėja vidinė apšvita įkvepiant radioaktyviųjų aerozolių).

APSAUGOS PRIEMONĖ SLUOKSNIŲ 
SKAIČIUS

APSAUGOS EFEKTYVUMO 
KOEFICIENTAS
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Jeigu medikai rekomendavo vartoti stabiliojo jodo preparatus

Jodo profilaktika – skydinės liaukos prisotinimas stabiliuoju jodu, kad ji nepasisavintų radi-
oaktyviojo jodo. Jodo profilaktika taikoma tik tais atvejais, kai į aplinką prognozuojama iš-
mesti arba yra išmesta jodo radionuklidų. Stabiliojo jodo preparatai skiriami kelias valandas 
(ne anksčiau kaip 6 val.) prieš avariją, jeigu prognozuojama, kad ji neišvengiamai įvyks, arba 
skubiai po jos (ne vėliau kaip per 3–4 val.). Optimalus variantas – suvartoti stabiliojo jodo pre-
parato likus valandai iki radioaktyviojo jodo apšvitos. Jodo tabletes pradėkite vartoti tik tada, 
kai apie tai bus paskelbta per visuomenės informavimo priemones. 

Skydliaukės apsaugai yra skiriamos kalio jodido (KI) tabletės. Vienkartinės dozės, skydliaukę 
apsaugančios 24 val., yra pateiktos lentelėje.

Naujagimiams, nėščioms, maitinančioms moterims gali būti skiriama tik viena vienkartinė 
stabiliojo jodo preparato dozė, kitų amžiaus grupių žmonėms jų gali būti skiriama iki 10. Jodo 
profilaktikos trukmė priklauso nuo jodo radionuklidų išmetimo trukmės ir pavojaus jų įkvėpti 
arba gauti su maistu. Bendras suvartoto jodo kiekis neturi viršyti 1 g.

Veiksmingiausia kalio jodido (KI) tabletes gerti po valgio. Tabletes galima ištirpinti bet kokia-
me gėrime arba skystuose vaikų maisto produktuose. Ištirpintos tabletės vartojamos nedel-
siant, nes greitai suskyla veiklioji medžiaga.

Kalio jodido (KI) tabletės saugomos tamsioje sausoje vietoje, sandariai įpakuotos. Tablečių  
vartojimo terminas nurodomas ant pakuotės.

Neturint kalio jodido (KI) tablečių, galima vartoti 5 procentų jodo tinktūrą. Vaikams iki 2 metų 
(1–2) 5 procentų jodo tinktūros lašai skiriami 3 kartus per dieną ne ilgiau kaip 7 paras. Jodo 
tinktūros lašai ištirpinami 100 ml pieno arba kitokiame skystame maiste. Vaikams nuo 2 metų 
ir suaugusiesiems skiriami (3–5) 5 procentų jodo tinktūros lašai 3 kartus per dieną ne ilgiau 
kaip 7 paras.

Naujagimiai iki 1 mėn. 15

Kūdikiai nuo 1 mėn. iki 3 m. 30–35

Vaikai nuo 3 iki 12 m. 65

Vaikai nuo 12 m. ir suaugusieji 
(tarp jų nėščios ir maitinančios moterys) 130

3 lentelė. Vienkartinės kalio jodido dozės.

AMŽIUS KALIO JODIDAS, 
KI, mg
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Jeigu reikia evakuotis

Iškilus realiai branduolinės avarijos grėsmei arba įvykus branduolinei avarijai Ignalinos (Vi-
sagino) atominėje elektrinėje, nedelsiant būtų evakuojami gyventojai 5 kilometrų spinduliu 
aplink atominę elektrinę. Iš kitų teritorijų gyventojai evakuojami iki radionuklidų patekus į 
aplinką arba praslinkus radioaktyviajam debesiui, atsižvelgiant į prognozuojamą avarijos mas-
tą, atliktų matavimų vertinimus, jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio gyventojams riziką, 
meteorologines sąlygas ir kitus veiksnius. Gyventojų evakuaciją organizuoja savivaldybės, ku-
rios iš anksto numatytose patalpose ir vietose įkuria gyventojų surinkimo, tarpinio evakavimo 
ir priėmimo punktus. Gyventojai yra evakuojami savivaldybės transporto priemonėmis. Jeigu 
nusprendėte evakuotis nuosavomis transporto priemonėmis, tai daryti galima tik nurodytais 
maršrutais. Gyventojai, ruošdamiesi evakuacijai, turi pasiimti būtiniausius daiktus:

• dokumentus,
• pinigus,
• šeimos relikvijas,
• vaistų (ypač, jeigu juos vartoja nuolat),
• drabužių,
• higienos reikmenų,
• nešiojamąjį radijo imtuvą,
• žibintuvėlį,
• atsarginių elementų,
• bei maisto produktų 2–3 dienoms.

Sudėjus reikalingus daiktus į lagaminus, kelioninius krepšius, kuprines, reikia prie kiekvieno 
jų pritvirtinti kortelę su savo vardu, pavarde. Taip pat svarbu pasirūpinti naminiais gyvūnais. 
Jei yra galimybė, pasiimti juos kartu, kitu atveju – paruošti jiems vandens, ėdalo ir uždaryti 
pastatuose. 

Patariama elgtis ramiai, nepanikuoti, išklausyti per radiją ar televiziją pranešimus ir nurody-
mus dėl evakuacijos bei juos vykdyti.

Ignalinos atominė elektrinė – vienintelė Baltijos šalyse buvusi Lietuvos energetinės sistemos branduolinė 
jėgainė, pastatyta šalia sienos su Baltarusija, turėjusi didžiausius pasaulyje reaktorius ir įrašyta į Gineso 
rekordų knygą.



134

Geriamojo vandens ir maisto produktų vartojimo apribojimai

Praslinkus radioaktyviam debesiui, kol specialistai neatliks reikiamų tyrimų ir neįvertins situa-
cijos, gyventojams nerekomenduojama vartoti galbūt užteršto geriamojo vandens ir maisto 
produktų (ožkų ir karvių pieno, grybų, uogų, daržovių ir viso kito, ant ko galėjo nusėsti radio-
aktyviųjų dulkių).

Patartina vartoti tai, kas buvo sandariai supakuota maišeliuose, stiklainiuose, dėžutėse, skar-
dinėse, buteliuose.

Gyventojų sanitarinis švarinimas (nukenksminimas)

Išvykti iš užterštų vietų galima tik per apšvitos kontrolės ir sanitarinio švarinimo (nukenksmi-
nimo) punktus, kuriuose atliekama žmonių dozimetrinė kontrolė ir tik po to sprendžiama, ar 
reikia žmogui atlikti sanitarinį švarinimą. Radioaktyviosios dulkės gana lengvai pašalinamos 
nuplovus jas tekančiu šiltu arba bent kambario temperatūros vandeniu su muilu (tokiu būdu 
pašalinama iki 95 % išorinės apšvitos). Jeigu gyventojams dėl vienokių ar kitokių priežasčių 
nebuvo atlikta dozimetrinė kontrolė ir jie nebuvo dezaktyvuoti, rekomenduojama, grįžus į 
namus,  kruopščiai nusiprausti po dušu, pasikeisti drabužius. Drabužius, kuriuos dėvėjote bū-
dami užterštoje aplinkoje, reikia sudėti į polietileninius maišus ir nuvežti į surinkimo vietą 
(surinkimo vieta turi būti paskelbta). 

RADIOLOGINĖ AVARIJA

Radiologinės nelaimės yra kur kas dažnesnės, tačiau jų keliamas pavojus kur kas mažesnis. 
Jos gali įvykti bet kurioje vietoje, šaltiniai gali būti pamesti, pavogti arba kitaip netinkamai 
kontroliuojami. Nelaimės priežastimi gali tapti prietaisų gedimai, gaisras jonizuojančiosios 
spinduliuotės šaltinio aplinkoje, eismo įvykis vežant jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius. 
Taip pat radiologinės avarijos gali būti sukeliamos tyčia, pavyzdžiui, teroristams susprogdinus 
„nešvarią bombą“ (su sprogmenimis yra naudojamos radioaktyviosios medžiagos, kurios po 
sprogimo užteršia aplinką ir žmones). 

Jeigu įvyko radiologinė avarija

Įvykus radiologinei avarijai, gyventojų apsaugos priemonės priklauso nuo to, ar pateko radi-
oaktyviųjų medžiagų į aplinką, ar ne, ar yra išorinės ir vidinės apšvitos tikimybė, ar ne. Jeigu 
apšvita galima, gyventojų apsaugos veiksmai labai panašūs į taikomus branduolinių avarijų 
atveju. 

Yra trys veiksniai, dėl kurių išvengiama apšvitos arba ji yra sumažinama: 

• Atstumas. Žmogaus apšvita yra atvirkščiai proporcinga atstumo nuo šaltinio kvadratui, t. y. 
atsitraukus du kartus toliau nuo jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinio, apšvita sumažėja 
keturis kartus. Apšvitos nuo alfa arba beta spinduliuočių galima visiškai išvengti stovint 
atokiau nuo šaltinio. Jokiu būdu negalima apšvitos šaltinio liesti.
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• Laikas. Apšvita yra tiesiogiai proporcinga laikui, per kurį jonizuojančioji spinduliuotė veikia 
žmogų, t. y. kuo trumpiau žmogus bus arti šaltinio, tuo mažesnį poveikį jam padarys joni-
zuojančioji spinduliuotė. 

• Priedanga (ekranas). Spinduliuotę sulaiko drabužiai, statiniai, patalpos ir įvairūs kiti barje-
rai, todėl rekomenduojama jais naudotis kaip priedanga.

Vidinę apšvitą lemia į žmogaus kūną patekę jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniai. Jie yra 
ypač pavojingi, nes veikia žmogų visą laiką, kol būna kūne. Radiologinės avarijos židinyje (jei 
įtariama, kad aplinka yra užteršta radionuklidais) negalima valgyti, gerti, rūkyti ir reikia saugoti 
kvėpavimo takus nuo radioaktyviųjų medžiagų.

Žmonių evakuacija, įvykus radiologinei avarijai

Įvykus tokiai avarijai, iš pavojų keliančios teritorijos žmonės išvedami, o sužeistuosius išneša 
ugniagesiai gelbėtojai. Minimalus atstumas, kuriuo reikėtų pasitraukti nuo pavojingos vietos, 
nurodytos 4 ir 5 lentelėse.

Pažeistas potencialiai pavojingas 
jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinis.

30 m spinduliu aplink jonizuojančiosios 
spinduliuotės šaltinį.

Pavojingo atvirojo jonizuojančiosios 
spinduliuotės šaltinio išsiliejimas.

100 m spinduliu aplink jonizuojančiosios 
spinduliuotės šaltinį.

Gaisras, sprogimas arba uždūminimas 
jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinio 
vietoje.

300 m spinduliu.

„Nešvariosios bombos“ įtarimas arba 
sprogimas.

400 m ir didesniu spinduliu.

Sprogimas (nebranduolinis) arba gaisras, 
susijęs su branduoliniu ginklu (be brandu-
olinio ginklo pažeidimo).

1 000 m spinduliu.

4 lentelė. Minimalus saugus atstumas nuo jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinio atviroje vietoje.

PIRMINIS PERIMETRAS ATVIRAME LAUKE
Apšvitos šaltinis Minimalus saugus atstumas
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Saugus perimetras nėra nuolatinis dydis. Atlikus radiologinius matavimus, įvertinus gautus 
rezultatus, vėjo stiprumą, kryptį bei kitas sąlygas, pradinį saugaus atstumo spindulį galima 
sumažinti arba padidinti. Meteorologinės sąlygos neturi įtakos radiologinei avarijai, įvykusiai 
pastato viduje.

Ką daryti radus daiktą, pažymėtą 
įspėjamuoju jonizuojančiosios spinduliuotės 
ženklu?
• neliesti;
• nedelsiant atsitraukti kuo toliau ir pasislėpti už priedangos; 
• pasirūpinti, kad kiti asmenys negalėtų patekti į rasto daikto teritoriją (neleisti prisiar-

tinti kitiems žmonėms);
• skambinti pagalbos telefonu 112; 
• asmeniui, radusiam daiktą, pažymėtą jonizuojančiosios spinduliuotės ženklu, ir įta-

rus, kad būdamas arti to daikto jis pats galėjo gauti apšvitą, būtina kreiptis į arti-
miausią gydymo įstaigą.

Pavojingo jonizuojančiosios spinduliuotės 
šaltinio sugadinimas, apsaugos pažeidimas 
ar išsiliejimas. 

Paveiktos ir gretimos patalpos, įskaitant 
aukštu aukščiau ir aukštu žemiau. 

Gaisras arba kitas įvykis, susijęs 
su pavojingu jonizuojančiosios 
spinduliuotės šaltiniu, per kurį gali pasklisti 
radioaktyviosios medžiagos pastate (pvz., 
per ventiliacijos sistemas).

Visas pastatas ir 300 m spinduliu aplink 
pastatą išorėje. 

5 lentelė. Minimalus saugus atstumas nuo jonizuojančiosios spinduliuotės pastato viduje.

PIRMINIS PERIMETRAS PASTATO VIDUJE
Apšvitos šaltinis Minimalus saugus atstumas
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Klausimai ir užduotys

•	 Paaiškinkite, kuo skiriasi radiologinė ir branduolinė avarija.
•	 Kada reikia vartoti stabiliojo jodo preparatus?
•	 Kokie trys apsisaugojimo nuo jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinio 

principai?
•	 Ar galėtumėte atlikti sanitarinį švarinimą namuose? Kaip?
•	 Ką daryti išgirdus kaukiančią sireną? Ar tai visada reiškia, kad įvyko 

branduolinė avarija?
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GAISRAS IR DEGIMAS

Gaisras – nevaldomas, vykstantis ne tam skirtoje vietoje degimas, keliantis pavojų žmonėms, 
turtui ir aplinkai. 

Degimas – medžiagos sąveika su deguonimi, kai išsiskiria šiluma, dūmai ir liepsna.

Pagrindinės gaisrų priežastys

Lietuvoje kasmet vidutiniškai kyla apie 14 000 gaisrų. Juose žūsta per 200 žmonių. 

Lietuvoje gaisrų priežastys yra skirstomos į dvidešimt kategorijų, tačiau galima jas suskirstyti 
ir į tris dideles grupes:

• žmogiškasis faktorius (neatsargus elgesys su ugnimi, rūkymas, pirotechnikos priemonės, 
nežinojimas, vaikų išdykavimai ir t. t.); 

• techninės priežastys (elektros instaliacijos gedimai, technologinio proceso pažeidimai, 
krosnių arba dūmtraukių netaisyklingas eksploatavimas ir t. t.); 

• kitos priežastys (žaibo iškrova, savaiminis medžiagos užsiliepsnojimas ir t. t.).

Gaisrai
Mokymosi rezultatai: 

•	 gebėsite paaiškinti, kaip vyksta degimas;
•	 gebėsite paaiškinti, kaip gali būti gesinamas gaisras;
•	 gebėsite paaiškinti, kaip evakuotis iš degančio pastato;
•	 gebėsite paaiškinti, kaip gesinti degantį automobilį.
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Daugiausiai gaisrų kyla dėl neatsargaus žmonių elgesio. Žmonės palieka be priežiūros įjung-
tus elektrinius prietaisus (telefono kroviklius, lygintuvus), užmiršta ant viryklės gaminamą 
maistą arba tiesiog švysteli nuorūką per balkoną, o vėjas degančią nuorūką įneša į žemiau 
esantį balkoną ant skalbinių arba sukrautų daiktų. Daugiausiai žmonių aukų pareikalauja 
gaisrai, kilę dėl neatsargaus rūkymo. Pavyzdžiui, Lietuvoje 2009 m. dėl neatsargaus rūkymo 
sukeltuose gaisruose žuvo 82 žmonės (40,4 % visų žuvusiųjų gaisruose), 2010 m. – 84 (36,1 
%), 2011 m. – 57 (42,2 %), 2012 m. – 52 (34,7 %). 

Antroji gaisrų priežastis, nusinešanti daugiausiai gyvybių, – tai neatsargus elgesys su ugnimi. 

2011 metais šimtui tūkstančių Lietuvos gyventojų teko 4 gaisruose žuvę žmonės (2010 m. – 7), 
šis rodiklis yra vienas aukščiausių tarp Europos Sąjungos šalių.

CIVILINĖ SAUGA | TECHNINĖS KILMĖS PAVOJAI | GAISRAI

1 pav. Gaisrų ir žuvusiųjų gaisruose skaičius Lietuvoje 2007–2011 m.
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2 pav. Vidutinis žuvusiųjų gaisruose skaičius, tenkantis 100 000 gyventojų 2007–2011 m. Šaltinis: The Geneva 
Association Risk & Insurance Economics / International Associacion for the Study of Insurance Economics. 
World Fire Statistics. 2011 m.
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Gaisro plitimas

Gaisras plinta labai greitai. Tarptautinė organizacija „Fire Safe Europe“ skelbia, kad per pas-
taruosius 50 metų laikas nuo gaisro pradžios iki staigaus ugnies išplitimo sutrumpėjo net 
penkis kartus: nuo 15 iki 3 minučių. Taip yra dėl vis didėjančio statybose naudojamų greitai 
užsiliepsnojančių bei gaisro plitimą skatinančių statybinių medžiagų, padidėjusio labai degių 
medžiagų (plastiko) naudojimo buityje (sofose, televizoriuose, lovose ir kt.). Dėl greičiau plin-
tančio gaisro pastatuose kylančių gaisrų nuostoliai kasmet vis didesni. Palyginti su kitomis 
rizikomis, gaisrų sukelti nuostoliai yra didžiausi gyventojų turtui. Nors gaisras kyla rečiau, nei 
įvyksta vagystė ar užlieja kaimynai , per keliolika minučių ugnis sunaikina visą gyvenimą kaup-
tą turtą, o namas gali sudegti iki pamatų.

Medžiagų degumas

Tam, kad vyktų degimas, reikalingi trys
pagrindiniai komponentai:

• degioji medžiaga (visos galinčios degti medžiagos),
• uždegimo šaltinis (kibirkštis arba ugnies šaltinis),
• oksidatorius (deguonis, oras).

Visos gamtoje esančios medžiagos, nesvarbu, kokios fizinės būsenos, pagal degumo charak-
teristiką klasifikuojamos į šias medžiagų degumo grupes:

• nedegioji medžiaga (kaitinama neribotą laiką nedega); 
• sunkiai degi (degimo nepalaikanti) medžiaga (veikiama uždegimo šaltinio dega, bet jį 

atitraukus nedega); 
• degioji medžiaga (nuo uždegimo šaltinio užsideganti ir normaliomis sąlygomis deganti 

medžiaga).

Elektros suvirinimo lanko liepsna
Benzininio žiebtuvėlio liepsna
Balanos liepsna
Degtuko liepsna
Žvakės liepsna
Smilkstanti nuorūka

Iki 6 000
1 200–1 300
850–1 000
750–850

700–1 420
700–800

1 lentelė. Kai kurių liepsnos šaltinių temperatūra.

LIEPSNOS ŠALTINIS TEMPERATŪRA, °C

3 pav. Degimo trikampis.
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Uždegimo šaltinis – elektros iškrova, degantis arba įkaitęs kūnas, kuris turi pakankamai ener-
gijos ir temperatūros kitai medžiagai uždegti.

Degimo reakcijai be galo svarbus yra deguonis. Įprastomis sąlygomis ore deguonies yra apie 
21 %. Tai yra pakankamas kiekis degimui palaikyti. Kai deguonies koncentracija ore sumažėja 
iki 14–15 %, degimas savaime nutrūksta.

Gaisro vystymasis

Įdomu tai, kad dega tik dujinės būsenos medžiagos, net tada, kai aiškiai matome, kad dega, 
pavyzdžiui, medienos pliauska. Kaip iš tiesų vyksta degimas? Kaitinant medienos pliauską 
(degią medžiagą) žvake (uždegimo šaltiniu), įkaitusi pliauska pradeda išskirti degias dujas. Jos 
susimaišo su patalpoje esančiu deguonimi ir susidaro degus mišinys. Jis užsidega, prasideda 
degimo reakcija, per kurią išsiskiria šiluma. Dalis šilumos išspinduliuojama į aplinką ir yra kaiti-
nami aplink esantys daiktai, kita dalis šilumos kaitina tą pačią degią medžiagą, iš kurios toliau 
išsiskiria degios dujos. Šis degimo ratas suksis tol, kol: 

• gaisro vietoje nesudegs visos galinčios sudegti degios medžiagos;
• nesusidarys sąlygos savaime nutrūkti degimo procesui (patalpoje išnaudojamas deguonis);
• nebus imtasi efektyvių veiksmų degimo procesui nutraukti (gesinti). 

Tam, kad užgesintume gaisrą, reikia pašalinti vieną iš degimui būtinų komponentų – degią 
medžiagą, uždegimo šaltinį arba oksidatorių. Tam gali būti naudojamos pačios įvairiausios 
medžiagos – nuo vandens iki sudėtingų dujinių gesinimo sistemų.

Visi gaisrai, atsižvelgiant į degančią medžiagą, yra skirstomi į šias klases:

A klasė – kietųjų (dažniausiai organinių) medžiagų gaisrai, kai degimas vyksta susidarius įkai-
tusioms anglims (degant medienai, popieriui, šiaudams, anglims, tekstilei); 

B klasė – skystųjų arba galinčių suskystėti kietųjų medžiagų gaisrai (degant benzinui, naftos 
produktams, riebalams, lakams, dervai, vaškui ir t. t.); 

C klasė – dujų gaisrai (degant propanui, vandeniliui, acetilenui, šviečiančioms dujoms); 

D klasė – metalų gaisrai (degant ličiui, natriui, kaliui, aliuminiui ir jų lydiniams).
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2 lentelė. Kai kurių medžiagų užsiliepsnojimo temperatūra.

Akmens anglis
Guma
Sausa mediena
Popierius
Sausa žolė
Saulėgrąžų aliejus

350
270
270
230
220
370

MEDŽIAGA UŽSILIEPSNOJIMO TEMPERATŪRA, °C
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GAISRŲ GESINIMO PRIEMONĖS

Gaisrų gesinimo priemonės gali būti:

• pirminės,
• automatinės,
• operatyvinės.

Pirminės gaisro gesinimo priemonės

Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos įstatyme yra nurodyta, kad kiekvienas Lietuvos 
Respublikos gyventojas privalo mokėti naudotis pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis. 
Pirminės gaisro gesinimo priemonės yra ugnies gesintuvai, nedegus audeklas, vanduo, 
smėlis, gaisriniai čiaupai, sniegas ir pan. Tinka visos priemonės, kuriomis galime užgesinti 
ugnį. Svarbu, kad jų naudojimas nesukeltų pavojaus. 

4 pav. Degimo procesas.

Degimo dėsningumai ir 
sudedamosios dalys

Degusis 
mišinys

Degioji 
medžiaga

Degiosios 
dujos

Degimo 
reakcija

Išsiskirianti 
šiluma

2. Deguonis

3. Uždegimo šaltinis

1. Šilumos šaltinis

5 pav. Gesintuvo sudedamosios dalys.

1 – korpusas
2 – išpurškimo žarnelė
3 – paleidimo rankenėlė
4 – manometras
5 – sifoninis vamzdelis 
6 – gesinamoji medžiaga
7 – apsauginis kaištis

4

5

2

1

3

7

6
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Ugnies gesintuvai. Tai prietaisai, skirti užgesinti ką tik prasidėjusį gaisrą. Turint techniškai 
tvarkingą gesintuvą ir mokant juo naudotis, gaisrą galime užgesinti dar jam būnant pirminės 
stadijos, kol nepadaryta labai didelių nuostolių. Gesintuvai gali būti nešiojamieji (bendroji 
masė ne didesnė kaip 20 kg) ir vežiojamieji (bendroji masė didesnė kaip 20 kg).

Pagal gesinimo medžiagos tipą gesintuvai skirstomi į šias kategorijas:

• vandens putų (vandens) gesintuvai (pripildyti vandens, vandens su priedais arba vandens 
ir putų koncentrato mišinio);

• miltelių gesintuvai (pripildyti gesinimo miltelių);
• anglies dioksido gesintuvai (pripildyti anglies dioksido CO

2
).

Vandens putų gesintuvuose pagrindinė gesinimo medžiaga – putos. Putos – tai oro, van-
dens ir putokšlio mišinys. Toks gesintuvas tinka gesinti A ir B klasės gaisrus, bet nėra skirtas 
dujų gaisrams gesinti. Juo griežtai draudžiama gesinti elektros įrenginius, neatjungtus nuo 
elektros tinklo.

Miltelių gesintuvai – tai universali ugnies gesinimo priemonė. Jie tinkami gesinti A, B, C, 
D klasės gaisrus (atsižvelgiant į miltelių rūšį, ne visi milteliai tinka gesinti metalų gaisrus) bei 
elektros įrenginius. Vienas šio gesintuvo minusas yra tai, kad milteliai užgesina degantį daiktą, 
bet jo neatšaldo (pvz., užgesinus laužą, mediena nebedega, tačiau išlieka aukštos tempera-
tūros). 

Anglies dioksido gesintuvuose pagrindinė gesinimo medžiaga – anglies dioksidas (CO
2
), 

išteka kaip baltas „sniego“ debesis, kuris slopina ugnį, pašalindamas deguonį. Jie tinkami ge-
sinti B ir C klasės gaisrus, elektros įrenginius. Mažai veiksmingi gesinant A ir D klasės gaisrus. 
Šio gesintuvo privalumai: yra atsparus žemai temperatūrai, nepažeidžia gesinamų daiktų. Jie 
labai tinkami gesinti brangią elektros aparatūrą, naudoti gaisrams gesinti muziejuose, archy-
vuose ir pan. 
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Kaip taisyklingai naudotis gesintuvu?

Tam, kad gesinimas gesintuvu būtų veiksmingas, 
būtina žinoti pagrindines darbo su gesintuvu tai-
sykles. Nusipirkus gesintuvą, būtina įdėmiai per-
skaityti jo naudojimo instrukciją, atkreipti dėmesį 
į saugaus darbo reikalavimus: kokių medžiagų ir 
įrenginių su juo negalima gesinti. Gesintuvo nau-
dojimas turi būti pavaizduotas piešinukais. Visų 
gesintuvų naudojimas yra panašus:

• nuplėšti plombą, 
• ištraukti apsauginį kaištį, 
• nukreipti žarnelę į ugnies židinį,
• nuspausti paleidimo rankenėlę.

Nedegus audeklas yra gaminamas iš nedegaus stiklo pluošto, ir tai yra pati geriausia nedi-
delio gaisro gesinimo priemonė, pavyzdžiui, puode užsidegus riebalams, degantiems bui-
tinės technikos prietaisams, užsiliepsnojusiems drabužiams. Tereikia gerai uždengti gaisro 
židinį audeklu, kad nepatektų oras. Nepatekus papildomam orui, ugnis nuslops. 

Automatinės gaisro gesinimo ir aptikimo priemonės

Gaisro gesinimo sprinkleriniai įrenginiai. Tai sudėtingos gesinimo sistemos, kurių paskirtis 
yra sureaguoti į kilusį gaisrą ir išpilti tam tikrą vandens kiekį (litrais) į ploto vienetą per tam 
tikrą laiką (min.). Kilus gaisrui ir aplinkos temperatūrai pasiekus nustatytą ribą (pvz. +80 C0), 
sprogsta sprinklerinio purkštuko ampulė (viduje yra skystis, kuris nuo temperatūros plečia-
si), gesinimo stotyje atsidaro signalinis vožtuvas, kuris praleidžia vandenį gaisro židinio link 
ir į gaisro židinį pradedamas purkšti vanduo. Sistema tuo pat metu perduoda garsinius bei 
elektrinius signalus budinčiam personalui. Naudojant sistemą, taip pat gali būti atliekamos 
įvairios avarinės funkcijos: galima įspėti gyventojus ir iškviesti priešgaisrinės gelbėjimo tarny-
bos komandas.

Vandens purškimo (drenčeriniai) įrenginiai. Tai vandens purškimo sistema, kuri sureaguo-
ja į kilusį gaisrą ir išpurškia iš anksto numatytame plote tam tikrą kiekį vandens. Ji gali būti 
sumontuota aušinti įrenginį, kuris, veikiamas temperatūros (paprastai šiluminio spinduliavi-
mo), gali apsunkinti situaciją (sprogti, sugriūti, iš jo gali išsilieti degalų ir pan.). Šie įrenginiai 
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reikalingi ir tam, kad sudarytų vandens užtvarą, blokuojančią gaisro plitimą.

Drenčeriniai įrenginiai įrengiami patalpose, kur naudojami lengvai užsiliepsnojantys ir degūs 
skysčiai, taip pat teatruose, kabelių tuneliuose. Jie taikomi ir technologinių įrenginių, transfor-
matorių, naftos produktų saugyklų apsaugai. Kilus gaisrui ir saugomoje patalpoje atsiradus 
dūmams, liepsnai arba padidėjus temperatūrai, automatiškai įsijungia drenčerinių įrenginių 
sužadinimo įrenginiai (lengvai besilydantys užraktai, sprinkleriniai purkštuvai, automatiniai 
gaisriniai signalizatoriai arba technologiniai davikliai), kurie valdo drenčerinio signalinio vož-
tuvo mazgą. Atsidarius vožtuvui, vanduo sausvamzdžiais teka į saugomą patalpą ir yra toly-
giai purškiamas visame plote. Tuo pačiu metu vožtuvas perduoda garsinius bei elektrinius 
signalus budinčiam personalui. 

Gesinimo putomis įrenginiai. Jų veikimas yra analogiškas sprinklerinės arba drenčerinės 
vandens gesinimo sistemos veikimui, tik gesinamoji medžiaga yra ne vanduo, o putos. Nau-
dojama patalpų, įrenginių bei degių skysčių rezervuarų paviršiniam, tūriniam ir lokaliniam 
gesinimui, kur yra didelis gaisro kilimo pavojus. 

Dujinės gesinimo sistemos. Patalpose, kur gaisrui gesinti negalima naudoti vandens ir putų 
(muziejai, archyvai, serverinės stotys ir pan.), greitai gaisrui gesinti naudojamos dujinės gesi-
nimo sistemos. Pagrindinis tokių sistemų privalumas yra staigus gaisro likvidavimas be ge-
sinimo padarinių. Gali būti naudojamos įvairios dujos: anglies dioksidas, argonas, argonitas. 
Anglies dioksidas turi vieną trūkumą – jo neturi įkvėpti žmonės, todėl gali būti naudojamas tik 
ten, kur nėra žmonių. Argonas nekenkia žmonėms ir visiškai nesukelia problemų aplinkai. Ar-
gonu užpildytos sistemos plačiai naudojamos apsaugant archyvus, galerijas ir meno kūrinius.

Milteliniai gesinimo įrenginiai. Gaisrui esant pradinės stadijos, ant liepsnos išpurškiami mil-
teliai. Sistema gali būti valdoma rankiniu būdu arba automatiškai.

Operatyvinės gaisro gesinimo priemonės

Priešgaisrinių padalinių darbo sėkmė gesinant gaisrus, 
likviduojant avarijas bei atliekant gelbėjimo darbus la-
bai priklauso nuo šiam tikslui skirtų techninių priemo-
nių. Priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje naudojama 
įvairi gaisrinė ir gelbėjimo technika bei įranga, trans-
portiniai automobiliai ir priekabos. 

Gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobiliai – specia-
liosios paskirties transporto priemonės gesinimo ir 
gelbėjimo darbams atlikti. Pagal galiojančius standar-
tus jie turi būti nudažyti specialiomis spalvomis ir tu-
rėti specialiuosius šviesos ir garso signalus. Pagrindiniai 
automobiliai – automobilinė cisterna ir automobilinės 
kopėčios. Automobilinė cisterna – tai gaisrų gesinimo 
ir gelbėjimo automobilis su cisterna gesinimo medžia-
goms gabenti ir su stacionariai įrengtu gaisriniu siur-
bliu. Juo važiuoja ir keletas ugniagesių. Automobilinės 
kopėčios skirtos ugniagesiams gelbėtojams patekti į 
daugiaaukščius pastatus (iki 37,7 metrų), gelbėti žmo-
nes ir vertybes, taip pat gesinti gaisrus.
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SAUGUS ELGESYS PER GAISRĄ

Žmonės, patekę į sudėtingą, nekasdienišką ir pavojingą situaciją, dažnai nesuvokia, kaip elg-
tis, ir puola į paniką. Gyvenimo patirtis rodo, kad, esant pavojui, labai sunku ramiai įvertinti 
situaciją ir numatyti veiksmų planą. Todėl apie tai, kaip elgtis nutikus vienai ar kitai nelaimei, 
reikėtų pagalvoti iš anksto. Be to, žinomi dalykai neatrodo tokie baisūs. Žinios skatina pasitikė-
jimą, o nelaimės atveju sušvelnina jos padarinius ir padeda išvengti baisiausio. 

Nelaimės atveju kuo greičiau išsikvieskite 
pagalbą!
• skambinkite telefonu 112;
• telefono aparato klaviatūroje surinkite tik šiuos tris skaitmenis – 112 ir paspauskite 

skambinimo klavišą arba surinkite numerį 112 telefono aparato disku. Jokių šalies, 
miestų, rajonų ar kitokių kodų prieš numerį 112 rinkti nereikia;

• skambinkite iš saugios vietos;
• jei galite, numeriu 112 skambinkite ir su atsiliepusiu operatoriumi kalbėkite patys;
• sulaukite, kol operatorius atsakys į jūsų skambutį. Būkite kantrūs. Jei po kelių kvieti-

mo signalų nesulaukiate atsiliepiant operatoriaus, jokiu būdu nenutraukite pradėto 
skambučio ir neskambinkite iš naujo dar kartą. Kiekvienas pakartotas skambutis bus 
laikomas nauju ir bus nukeltas į skambučių eilės pabaigą, todėl prisiskambinimo 
laikas gali pailgėti;

• atsiliepus operatoriui, prisistatykite ir trumpai bei aiškiai pasakykite, kas ir kur atsiti-
ko;

• nurodykite vietą (jei žinote, ir tikslų adresą), kur reikalinga skubi pagalba. Jei galite, 
paaiškinkite operatoriui, kaip šią vietą lengviau rasti (prie jos privažiuoti). Jei pavojin-
ga situacija susiklostė kitoje, nei jūs skambinate, vietoje, nurodykite įvykio vietą;

• trumpai ir aiškiai atsakykite į visus operatoriaus užduotus klausimus. Supraskite, kad 
tikslūs ir aiškūs atsakymai į visus jums užduotus klausimus yra būtini ir padeda ope-
ratoriui tiksliau nustatyti teiktinos skubios pagalbos poreikį;

• neišjunkite telefono tol, kol operatorius pasakys, kad pokalbį galima baigti;
• laikykitės operatoriaus teikiamų patarimų;
• baigęs(-usi) pokalbį, pasistenkite, kad jūsų telefono linija, iš kurios skambinote, ne-

būtų užimta, jei tai nėra būtina. Operatoriui gali prireikti su jumis susisiekti ir papra-
šyti papildomos informacijos apie situaciją arba duoti jums papildomų patarimų;

• jei situacija nelaimės vietoje pasikeičia (pagerėja arba pablogėja), paskambinkite 
numeriu 112 dar kartą ir apie tai praneškite.

Atsiminkite: tikslus reikiamos informacijos perdavimas labai palengvina darbą ugnia-
gesiams. Jau gavus pirmąją informaciją apie kilusį gaisrą, išsiunčiamos reikalingos pa-
jėgos ir technika. 
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Gaisras namuose

Jeigu gaisras tik prasidėjo ir jis dar neišplito, galima pabandyti jį užgesinti. Tinka visos prie-
monės, kurias turime namuose: kibiras su vandeniu, ugnies gesintuvas, nedegus audeklas, 
smėlis, žemės iš gėlių vazono. Tik jokiu būdu negesinkite vandeniu įjungtų į elektros tinklą 
elektros prietaisų, tai pavojinga gyvybei!

Neleiskite gaisrui plisti. Pastatuose ugnis labai plinta dėl langų, durų, ventiliacinių kanalų, 
per kuriuos patenka grynas oras, skatinantis degimą. Jeigu gaisras pastebėtas gana vėlai ir 
skubiai patiems užgesinti ugnį jau nebėra galimybės, reikia pasistengti pristabdyti gaisro pli-
timą: 

• sandariai uždaryti duris (išvengsite skersvėjo), 
• užklijuoti ventiliacijos angas, 
• užsukti dujų čiaupus, 
• išjungti elektros energijos tiekimą.

Evakuokitės. Jeigu namas arba butas pilnas dūmų, skubiai išeikite į lauką, saugodami kvėpavi-
mo takus (reikia pridengti nosį ir burną šlapia nosine, rankšluosčiu), ir būkite kuo arčiau žemės, 
ten, kur mažiau dūmų (jeigu dūmų daug, šliaužkite po dūmais). Pasistenkite išvesti į saugią vie-
tą name ar bute esančius žmones. Jeigu namuose yra mažamečių vaikų, jie gali būti pasislėpę 
nuo ugnies ir dūmų po lova, vonios kambaryje arba spintoje. Įsitikinkite, kad jie saugūs. 

Evakuodamiesi, prieš atidarydami kokias nors duris, palieskite jų viršų. Jeigu durys šiltos arba 
karštos, jokiu būdu jų neatidarykite, nes už jų – ugnis. Reikia ieškoti kito išėjimo. Rinkitės ma-
žiausiai pavojingą evakuacijos maršrutą, net jeigu jis ir ilgesnis. Kuo mažiau dūmų, tuo mažes-
nė tikimybė, kad nukentėsite.

Nesinaudokite liftais, leiskitės tik laiptine arba išorinėmis kopėčiomis. 

Palikite daiktus, gelbėkitės patys. Negaiškite bandydami pasiimti kokių nors daiktų, kad ir ko-
kie brangūs ar vertingi būtų. 

Negrįžkite į degantį pastatą, kol ugniagesiai nepasakys, kad yra saugu grįžti atgal.

Jeigu ugnis ir dūmai jus įkalino:

• pasistenkite išlikti ramūs;
• sandariai uždarykite visas duris, durų apačią užkamšykite šlapiais rankšluosčiais, užklijuokite 

ventiliacijos angas;
• atidarykite langą ir šaukitės pagalbos;
• lange pakabinkite ryškų audeklą (drabužį) – ugniagesiai pirmiausiai bandys patekti į tas 

patalpas, kur didžiausia tikimybė, kad yra žmonių; 
• jeigu esate neaukštai (pirmame arba antrame aukšte) ir jums tikrai gresia didelis pavojus, 

galite evakuotis per langą. Jokiu būdu negalima šokti atsistojus ant palangės, reikėtų nusi-
leisti kiek galima žemiau, t. y. rankomis užsikabinti už palangės, ir tada šokti. Šuoliui pro lan-
gą reikėtų pasirinkti „minkštesnę“ vietą (kad apačioje būtų medžių, krūmų, gėlių darželių) 
arba patiems pro langą išmesti kokių nors daiktų, kurie sušvelnintų kritimą. 
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Ko negalima daryti kilus gaisrui namuose:

• gesinti gaisro, jeigu neiškviesti ugniagesiai (nepavykus užgesinti gaisro per keliolika sekun-
džių, jis išplis ir nuostoliai tikrai bus labai dideli);

• šokti per viršutinių aukštų langą (jeigu dar galite išbūti viduje, laukite ugniagesių, nes šo-
kant iš 4-ojo aukšto kas antras šuolis baigiasi mirtimi;

• evakuotis per labai stipriai pridūmintas laiptines (patalpas) (užteks vieną kartą įkvėpti nuo-
dingų dūmų ir jūs galite žūti).

Gaisras balkone

Įmesta nuorūka ar įkritęs fejerverkas dažnai sukelia 
gaisrą balkone, uždega sendaikčius ir kitas balko-
ne laikomas degias medžiagas. Ką daryti?

• Pirmiausia iškvieskite ugniagesius gelbėtojus.
• Po to pabandykite užgesinti liepsną patys (van-

deniu, smėliu, ugnies gesintuvu ir t. t.). Jeigu 
užgesinti nepavyksta, kuo skubiau išeikite iš 
balkono, uždarykite duris, orlaides, kad dūmai ir 
liepsna nepatektų į kambarį. Patraukite nuo lan-
go užuolaidas.

• Perspėkite viršuje gyvenančius kaimynus. Jie 
taip pat turėtų uždaryti balkono duris, orlaides, 
patraukti užuolaidas.

• Skubiai evakuokitės iš pastato.

Gaisras laiptinėje

Užuodus degėsių kvapą arba pamačius laiptinėje dūmus, reikia:

• nedelsiant kviesti ugniagesius gelbėtojus;
• jeigu matote, kad dūmų dar nėra labai daug ir jūs galite laisvai kvėpuoti, pabandykite rasti 

gaisro vietą (butą, pašto dėžutes, šiukšlių vamzdį ir t. t.). Pagal kvapą galima įtarti, kas dega: 
popieriai pašto dėžutėse, prisvilęs maistas ar elektros laidai (jaučiamas gumos, plastmasės 
kvapas); 

• žinokite ir atsiminkite, kad gaisras laiptinėje plinta tik viena kryptimi – iš apačios į viršų;
• aptikę gaisro vietą, jeigu galite, pasistenkite užgesinti ugnį patys arba kartu su kaimynais 

naudodami turimas priemones (kibirą su vandeniu, ugnies gesintuvą, nedegų audeklą, 
smėlį, žemes iš gėlių vazono), bet nerizikuokite savo ir kitų gyvybe ir sveikata;

• jeigu dūmai sklinda iš kurio nors buto, nebandykite į jį laužtis ar veržtis. Tai pavojinga. Atida-
rius duris, į degančią patalpą pateks oro gūsis ir pliūptelės ugnis. Jūs nukentėsite, o gaisras 
dar labiau įsisiautės;

• jeigu laiptinėje labai daug tirštų dūmų, eiti pro ją mirtinai pavojinga. Grįžkite į butą ir sanda-
riai užsidarykite, užklijuokite ventiliacijos angas ir užkamšykite visus plyšius, per kuriuos gali 
patekti dūmai. Kvieskite pagalbą telefonu ir per langą arba balkoną garsiai šaukitės pagal-
bos, atkreipkite praeivių dėmesį. Jeigu yra, galite pasinaudoti priešgaisrinėmis kopėčiomis, 
patekti iš balkono į balkoną;

Gaisras daugiabutyje, Vilniuje, 
2007 m. kovo 11 d.
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• jeigu gaisras kilo daugiabučio namo rūsyje, jokiu būdu nebandykite ten patekti ir ieškoti 
gaisro židinio, tai gali jums kainuoti gyvybę. Išeikite į lauką, perspėkite apie pavojų kaimy-
nus, būkite saugioje vietoje ir laukite ugniagesių nurodymų.

Gaisras visuomeninės paskirties pastate

• Visų pirma, įėjus į bet kokį nepažįstamą pas-
tatą (prekybos centrą, administracinį pastatą 
ir pan.), reikėtų įsidėmėti, kur yra pagrindiniai 
ir atsarginiai evakuaciniai išėjimai;

• išgirdus šaukiant „Gaisras!“, pajutus dūmų 
kvapą ar įsijungus gaisrinei signalizacijai, pasi-
stenkite išlikti ramūs, nepasiduokite panikai ir 
nuraminkite šalia esančius žmones;

• evakuokitės – išeikite į lauką, eikite laiptais, ne 
liftu;

• venkite uždūmintų patalpų – degant plas-
tmasėms ar sintetinėms medžiagoms išsiski-
ria labai daug nuodingųjų medžiagų, užtenka 
keleto įkvėpimų ir žmogus praranda sąmonę. 
Kvėpavimo takus uždenkite nosine arba ran-
kove;

• judėdami minioje, praleiskite į priekį vaikus, moteris ir vyresnio amžiaus žmones. Jeigu mato-
te, kad šalia esantis žmogus yra sukaustytas baimės, paimkite jį už rankos ir padėkite eiti kartu 
su visais. Būtinai saugokite vaikus, padarykite jiems vietos priekyje arba užsikelkite ant pečių;

• jeigu evakuojasi daug žmonių ir evakuacijos kelyje darosi spūstis, nusiriškite šaliką, skarelę, 
sulenkite rankas ir prispauskite prie krūtinės – tai padės apsisaugoti nuo suspaudimo. Sten-
kitės neatsidurti šalia stiklinių sienų, vitrinų, kolonų, nebandykite kabintis į kelyje pasitaikan-
čius daiktus.

Dega automobilis

Kasmet Lietuvoje sudega apie 1 200 automobilių. Dega ir seni, ir nauji automobiliai. Pagrindi-
nės automobilių gaisrų priežastys:

• elektros instaliacijos gedimai,
• kuro tiekimo sistemos gedimai,
• dujų įrangos gedimai,
• kiti transporto technikos gedimai.

Jeigu užsidegė jūsų automobilis:

• sustokite kelkraštyje. Važiuoti toliau jokiu būdu negalima, nes liepsnos plis tik dar greičiau. 
Išjunkite variklį. Nuleiskite rankinio stabdžio svirtį. Raktelius rekomenduojama palikti spyne-
lėje, kad neužsirakintų vairas;

• iškvieskite ugniagesius gelbėtojus;
• paimkite gesintuvą (privalote jį turėti automobilyje);
• variklio dangtį atidaryti galima tik rankoje turint naudoti paruoštą gesintuvą;
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Gaisras prekybos centre Vilniuje, 
2009 m. spalio 24 d.
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• siekdami išvengti liepsnos pliūpsnio iš po va-
riklio dangčio, šiek tiek jį praverkite ir keletą 
kartų įpurkškite gesintuvo miltelių. Po kele-
to sekundžių galima visiškai atidaryti variklio 
dangtį ir gesinti ten, kur intensyviausias degi-
mas. Reikia būtinai pataikyti į gaisro židinį;

• gaisrą gesinti reikia labai intensyviai, nes jeigu 
liepsnos liežuviai pasieks automobilio saloną, 
kur labai daug degių medžiagų, užgesinti be 
ugniagesių pagalbos taps neįmanoma. Vieno 
gesintuvo gali neužtekti, paprašykite daugiau 
gesintuvų kitų sustojusių padėti vairuotojų; 

• jeigu pavyko patiems užgesinti gaisrą, išjunki-
te akumuliatorių, kad išvengtumėte pakartotinio užsidegimo;

• tam, kad pavyktų išvengti nelaimės arba kad nuostoliai būtų kuo mažesni, būtina nuolat 
stebėti automobilio techninę būklę ir šalinti net ir mažiausius gedimus. Būtina turėti tech-
niškai tvarkingą ir kasmet tikrinamą gesintuvą, ne mažesnį kaip dviejų kilogramų talpos. 
Automobilyje gesintuvas turi būti laikomas lengvai prieinamoje ir greitai pasiekiamoje vie-
toje. Rekomenduojama turėti miltelių gesintuvą.

Rankiniai gaisrinės signalizacijos įrenginiai

Rankinis gaisrinės signalizacijos įrenginys statiniuose sudaro galimybę žmonėms įjungti gais-
ro aliarmo signalą ir perduoti jį į centrinį pultą, pradėti įvairius veiksmus: evakuoti žmones, 
iškviesti priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos komandas, paleisti gaisro gesinimo sistemą.

Automatiniai gaisro aptikimo ir signalizacijos įrenginiai

Automatiniais gaisro aptikimo ir signalizacijos įrenginiais galima aptikti gaisro kilimo vietą 
kaip įmanoma anksčiau ir perduoti signalą, kuris suprantamas valdymo centrui (centralei). Su-
veikusi signalizacija sudaro galimybę laiku imtis reikiamų veiksmų: evakuoti žmones, iškviesti 
priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos komandas, automatiškai leisti gesinimo medžiagą. 

Dūmų ir šilumos šalinimo įranga

Tokios įrangos paskirtis yra šalinti gaisro dūmus ir šilumą iš statinių, naudojant natūralųjį ir 
mechaninį vėdinimą arba jų derinį, kad būtų apribotas horizontalus dūmų sklidimas ir suda-
ryta bedūmė erdvė po pakilusių dūmų sluoksniu. Įranga gali turėti papildomą paskirtį:

• apsaugoti nuo dūmų evakuacijos ir priėjimo kelius;
• greitinti gaisro gesinimo operacijas, kai sudaromas neuždūmintas sluoksnis;
• sulėtinti, neleisti plisti liepsnai ar įsiliepsnoti gaisrui;
• mažinti dūmų ir šilumos karščio sukeliamą žalą;
• mažinti įtampas, kurios veikia statinio konstrukcijas kilus gaisrui.
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Klausimai ir užduotys

•	 Kodėl vandens putų gesintuvu griežtai draudžiama gesinti elektros 
įrenginius, neatjungtus nuo elektros tinklo? 

•	 Ar žinote, kur yra pagrindiniai ir atsarginiai evakuacijos keliai jūsų 
mokykloje? Išsiaiškinkite ir pabandykite jais išeiti.

•	 Kuo geriausia gesinti degantį stalą? Kompiuterį? Automobilio variklio skyrių? 
Degančius puode riebalus?

•	 Kaip manote, kodėl negalima evakuotis pro duris, kurios yra karštos?
•	 Ar prie jūsų namo galėtų privažiuoti Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos 

automobiliai? 
•	 Pasidomėkite, iš kur gaisriniai automobiliai ima vandenį gaisrui gesinti.
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Aplinka apima tris pagrindines dalis, gyvybiškai svarbias mūsų gyvenimo kokybei. Tai oras, 
vanduo, dirvožemis. Jei nors viena iš šių dalių yra užteršta, sutrikdomos normalios žmogaus 
gyvenimo sąlygos.

Ne visada žmonės tausoja aplinką, ji būna ir niokojama, ir teršiama. Šiais laikais dedama daug 
pastangų, siekiant sumažinti aplinkos taršą arba bent nedidinti jos. Tačiau dažnai prireikia 
ne vieno dešimtmečio, kad dėl vienų ar kitų priežasčių užteršta aplinka atsikurtų ir grįžtų į 
pradinę būklę.

Ekstremalieji įvykiai ir ekstremaliosios situacijos gali padaryti ir kitokį poveikį aplinkai – visiš-
kai arba iš dalies sunaikinti gyvąją gamtą, fauną ir florą. Galimas didžiulis neigiamas poveikis 
ne tik laukiniams bei naminiams gyvūnams, augalams, bet ir ištisoms teritorijoms – drausti-
niams, rezervatams, nacionaliniams parkams ir kt. 

Poveikis aplinkai nagrinėjamas ir ekstremaliųjų situacijų valdymo kontekstu. Užteršus aplin-
kos orą, vandenį, dirvožemį, gruntą cheminėmis, biologinėmis ir radioaktyviosiomis medžia-
gomis arba padarius kitokį poveikį aplinkai, gali susidaryti ekologinio pobūdžio ekstremalioji 
situacija, kuri gali sukelti staigų ir didelį aplinkos oro, vandens, dirvožemio, grunto užteršimą 

Aplinkos tarša

Mokymosi rezultatai: 

•	 gebėsite susieti gamtinių, techninių, socialinių įvykių galimą poveikį 
aplinkai;

•	 gebėsite paaiškinti aplinkos taršos priežastis ir padarinius. 
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arba padaryti kitokį poveikį aplinkai, žmonėms arba turtui. Labiausiai nukenčia pažeidžia-
miausios žmonių grupės: vaikai, vyresnio amžiaus žmonės ir sergantieji kvėpavimo takų, šir-
dies bei kraujagyslių ligomis, bei mažiau taršos poveikiui atsparūs augalai ir gyvūnai. 

Pagrindinės priežastys, sukeliančios ekologinio pobūdžio ekstremaliąją situaciją, yra gamti-
nio, techninio arba socialinio pobūdžio ekstremalieji įvykiai. 

Aplinkos taršos priežastys:

• gamtiniai, techniniai, socialiniai įvykiai, per kuriuos užteršiamas oras, vanduo ir / arba dirvo-
žemis;

• nesaikingas aplinkai žalingų produktų naudojimas kasdieniame gyvenime;
• aplinką teršiančios veiklos (kuro deginimas, pramoninė gamyba);
• netinkama atliekų tvarkymo strategija;
• nepakankamas žmonių sąmoningumas.

Aplinkos taršos padariniai:

• Poveikis gamtai:

° rūgštieji krituliai,

° klimato kaita,

° šiltnamio efektas,

° smogas.

° tirpstantys poliariniai ledynai,

° nykstančios ekosistemos,

° nykstančios gyvūnų ir augalų rūšys,

° daugėja naujų, nežinomų augalų bei gyvūnų ligų.

• Poveikis žmogaus sveikatai:

° daugėja naujų, nežinomų ligų,

° daugėja kvėpavimo takų susirgimų,

° didėja sergančiųjų širdies ir kraujagyslių ligomis skaičius,

° daugėja lėtinių apsinuodijimų, alerginių organizmų reakcijų,

° didėja išsigimimų skaičius,

° didėja vėžinių susirgimų skaičius.

1. Ekologinio pobūdžio ekstremaliąją situaciją gali sukelti gamtinės nelaimės.

2011 m. kovo 11 d. rytinėje Japonijos dalyje įvykęs 9 balų žemės drebėjimas sukėlė didžiu-
les cunamio bangas, kurios vietomis siekė net 30 m. Viena iš jų užliejo Fukušimos atominę 
elektrinę. Dėl gedimų atominės elektrinės aušinimo sistemoje kai kuriuose reaktoriuose įvy-
ko sprogimai, kurie išmetė į atmosferą radioaktyviųjų medžiagų. Ši nelaimė vertinama kaip 
didžiausia po 1986 m. Černobylio katastrofos. Radioaktyviosiomis medžiagomis apie 30 km 
spinduliu buvo užteršta aplinka: oras, jūros ir geriamasis vanduo, maisto produktai. Iš užterš-
tos zonos buvo evakuoti gyventojai. Teigiama, kad šios katastrofos padariniai bus likviduoti 
tik per 30–40 metų. 
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2011 m. birželio mėn. Lietuvoje, Šilutės rajone, Traksėdžių durpyne, kilęs gamtinis durpyno 
gaisras padarė didžiulės žalos aplinkai. Sudegė daugiau nei 100 ha durpyno ploto. Gaisras 
durpyne sunaikino Aukštumalos telmologiniame draustinyje saugomą Aukštumalos pelkės 
ekosistemą, išdegė dalis šalia durpyno buvusio miško. Per gaisrą cheminėmis medžiagomis 
buvo užterštas oras (ribinės vertės nebuvo viršytos) – padidėjo kietųjų dalelių, anglies mo-
noksido, azoto dioksido koncentracija ore. 

2. Ekologinio pobūdžio ekstremaliąją si-
tuaciją gali sukelti techninės nelaimės.

2010 m. balandžio mėn. Jungtinėse Ameri-
kos Valstijose, ties Luizianos valstijos pakran-
te, po naftos platformos sprogimo ir 36 
valandas trukusio gaisro nuskendo naftos 
platforma „Deepwater Horizon“. Per avariją 
buvo pažeistas naftos gręžinys, dėl to nafta 

Avarijos naftos platformoje „Deepwater Horizon“ 
(JAV) metu Meksikos įlankoje pasklidusių teršalų 
vaizdas iš kosmoso, 2010.

Avarijos naftos platformoje „Deepwater 
Horizon“ (JAV) likvidavimas, 2010 m.

1 pav. 2011 m. Japonijos katastrofos įvykių schema.

ŽEMĖS
DREBĖJIMAS

CUNAMIS
BRANDUOLINĖ

AVARIJA
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nekontroliuojamai tekėjo į vandenyną. Į Meksikos įlanką pateko 4,9 mln. barelių naftos. Nuo-
tėkį pavyko likviduoti tik po trijų mėnesių. Ši avarija buvo pripažinta didžiausia ekologine 
katastrofa per JAV istoriją. Praėjus trejiems metams, 2013 m. Meksiko įlankoje avarijos vietoje 
rasta povandeninė plona, 35 km ilgio ir 1,9 km pločio, naftos dėmė. Šis radinys atskleidžia, 
kokie neapskaičiuojami yra aplinkos taršos padariniai. 

2010 m. gruodžio mėn. Lietuvoje, Bryzgių kaime (Juodu-
pės seniūnijoje, Rokiškio rajone), AB ,,Orlen“ priklausančia-
me naftos produktotiekyje Ilgstė–Biržai–Ventspilis, 0,8 m 
gylyje, trūko produktotiekio vamzdis ir į aplinką pateko 
bei apytiksliai 70 arų plote išsiliejo didelis kiekis dyzelino. 
Buvo užterštas gruntas, teršalai pateko į Vyžuonos upelį. Iki 
2011 m. sausio mėn. surinkta 3 117 m3 dyzelino ir 3 708 m3 
užteršto grunto ir sniego.

3. Ekologinio pobūdžio ekstremaliąją situaciją gali su-
kelti socialiniai įvykiai Lietuvoje tokio pobūdžio įvykių 
neužfiksuota. Šiai ekologinio pobūdžio ekstremaliųjų situa-
cijų grupei priskiriamos žmonių įvykdytos diversijos, teroro 
aktai, per kuriuos užteršiama arba paveikiama aplinka.

1991 m., Irako kariuomenei traukiantis iš Kuveito, Irako diktatorius Sadamas Huseinas įsakė 
sprogdinti naftos gręžinius, naftos terminalus, tanklaivius. Buvo susprogdinta apie 700 grę-
žinių, 600 iš jų degė. Gręžiniai degė septynis mėnesius, o Persijos įlankos regionas paskendo 
dūmuose, suodžiuose ir pelenuose. Prasidėjo „juodi lietūs“, susiformavo naftos ežerai, kurie 
padengė 5 % valstybinės žemės.

Oro, vandens bei dirvožemio būklę stebi Aplinkos apsaugos agentūra prie LR aplinkos mi-
nisterijos. Ji vykdo aplinkos monitoringo programas, matuoja teršalų koncentracijas, nustato 
taršos poveikio laipsnius. Užfiksavus padidėjusią (didesnę nei leistinoji) aplinkos taršą, ima-
masi visų priemonių, kad būtų atkurta pirminė aplinkos būklė. Taikomos priemonės skiriasi, 
atsižvelgiant į taršos pobūdį, priežastį ir kitus galimus aspektus.

Įvykus gamtiniam, techniniam ar socialiniam įvykiui, kuris paveikė aplinką (buvo užterštas 
oras, vanduo, dirvožemis), pradeda veikti civilinės saugos sistemos mechanizmas. Į nelaimės 
vietą vyksta civilinės saugos sistemos pajėgos (gelbėjimo tarnybos) ir imasi likviduoti taršą 
sukėlusią avariją bei jos padarinius. Jeigu likviduoti įvykį reikia daug laiko, padarytas didžiulis 
poveikis aplinkai ir t. t., gali būti skelbiama savivaldybės ar valstybės lygio ekstremalioji situa-
cija, kuri valdoma vadovaujantis iš anksto parengtais ekstremaliųjų situacijų valdymo planais. 

Tiesiamos boninės užtvaros upėje 
pasklidusių teršalų surinkimui.
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Klausimai ir užduotys

•	 Paaiškinkite, kaip gamtiniai įvykiai gali sukelti ekologinio pobūdžio 
ekstremaliąją situaciją. Kaip šią situaciją gali sukelti techninės avarijos, 
socialinės kilmės įvykiai?

•	 Kokios gali būti aplinkos taršos priežastys? 
•	 Kokie gali būti aplinkos taršos padariniai?
•	 Pasidomėkite, kokie įvykiai, keliantys grėsmę aplinkai, įvyksta dažniausiai.

Pirmieji gelbėjimo tarnybų veiksmai įvykio vietoje – tai avarijos lokalizavimas: stabdomas ter-
šalų plitimas, aptveriama užteršta teritorija. Po to likviduojami padariniai – iš grunto (arba van-
dens telkinio) valomi teršalai. Šis etapas gali trukti labai ilgai, kainuoti labai brangiai. Pašalinus 
avarijos padarinius, darbai nesibaigia – skaičiuojamas aplinkai padarytos žalos dydis, stebima, 
ar atsikuria aplinkos būklė. Įvykio kaltininkas privalo išvalyti aplinką ir padengti nuostolius.

Nustatę aplinkos teršimo atvejus, aplinkos apsaugos inspektoriai baudžia teršėjus administra-
cinėmis baudomis, informuoja gyventojus apie esamą taršą ir kaip nuo jos apsisaugoti, kaip 
ją sumažinti, stebi teršalų koncentracijos kitimą.

2 pav. Ekologinio pobūdžio ekstremaliosios situacijos valdymo ciklas.

AVARIJA
LOKALIZUOJAMA

LIKVIDUOJAMI 
AVARIJOS 

PADARINIAI

VYKDOMA 
STEBĖSENA

ĮVYKIS
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SOCIALINĖS 
KILMĖS
PAVOJAI
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Socialinis įvykis – tai įvykis, susijęs su nusikalstama veika, nevaldoma žmonių minia, tai ne-
sankcionuoti veiksmai, įvykis pasienio ruože. 

Socialinių įvykių skaičius auga, įvairovė ir padariniai kasmet plečiasi. Šios rūšies ekstremalio-
sios situacijos nepaprastos tuo, kad kyla žmonių tarpusavio santykių sferoje ir visas jas są-
moningai ar nesąmoningai sukuria žmogus. Socialinės kilmės įvykius gali sukelti teroristiniai 
išpuoliai (sprogdinimai, įkaitų dramos), riaušės, spūstys masiniuose renginiuose ir kt.

TERORIZMAS

Terorizmas – tai netikėtas, neteisėtas ir tyčinis smurto naudojimas prieš civilius gyventojus, 
norint padaryti psichologinį poveikį, atkreipti visuomenės dėmesį į tam tikras problemas arba 
reikalavimus ir pasiekti politinius tikslus. 

Socialinių įvykių pavojai

Mokymosi rezultatai: 

•	 gebėsite apibūdinti, kas yra terorizmas, ir paaiškinti, kuo jis skiriasi nuo 
kitokios nusikalstamos veiklos; 

•	 gebėsite paaiškinti, kaip elgtis radus sprogmenį, įvykus sprogimui, jeigu 
jus paėmė įkaitu; 

•	 gebėsite paaiškinti, kaip išvengti spūsties arba joje nenukentėti. 
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Terorizmas yra naujausia šių laikų grėsmė. Sąvoka „teroras“ kilusi iš lotynų kalbos žodžio ter-
ror ir reiškia „siaubą, baimę, išgąstį“. Terorizmo aktais organizuotos grupuotės arba pavieniai 
asmenys bando išspręsti politines, religines, nacionalines, finansines arba asmenines proble-
mas. 

Terorizmas (teroristiniai išpuoliai) apibūdinamas trimis požymiais:

• smurtu,
• politiniais tikslais,
• jis yra nukreiptas prieš civilius gyventojus arba taikinius.

Teroristiniai išpuoliai visada išsiskiria smurtu arba grasinimais susidoroti. Grasinimais visada 
siekiama, kad būtų įgyvendinti politiniai reikalavimai (pakeisti valdžią, valstybės valdymo for-
mą, socialinę arba ekonominę politiką ir pan.), kurie gali atsirasti dėl skirtingų ideologijų arba 
religijos. Smurtinis elgesys prieš civilius gyventojus, neturint politinio tikslo, yra nusikalstama 
kriminalinė veikla, o ne terorizmas. Terorizmas visada nukreiptas prieš taikius civilius gyvento-
jus arba civilius taikinius, nes tai labai atkreipia visuomenės ir žiniasklaidos dėmesį. Todėl pilie-
tiniai karai, gyventojų sukilimai, karinių objektų sprogdinimai, kur ginkluotos yra abi konflikto 
pusės, nėra laikomi teroristine veikla. 

Teroristinių išpuolių formos gali būti labai įvairios. Galimos pačios įvairiausios nusikalstamos 
veiklos: 

• žmonių grobimas,
• transporto priemonių grobimas,
• automobilių sprogdinimas,
• sprogmenys lėktuvuose ir masinio susibūrimo vietose,
• individualūs ir grupiniai nužudymai,
• produktų ir geriamojo vandens nuodijimas,
• įsilaužimas į kompiuterinius tinklus,
• „nešvarių bombų“ sprogdinimas,
• cheminių, biologinių, radiologinių medžiagų paskleidimas.

Teroristinių grupuočių ideologinės kryptys

Pagrindinės teroristinių grupuočių ideologinės kryptys atspindi jų siekiamus tikslus.

Kairiojo sparno teroristai yra pasiryžę sunaikinti kapitalizmą ir jį pakeisti komunistiniu arba 
socialistiniu režimu. Jie mato civilius gyventojus, kenčiančius nuo kapitalistų išnaudojimo, 
todėl kairiojo sparno teroristų išpuoliai, siekiant išvengti aukų, gali būti ir nelabai žiaurūs. Kai-
riojo sparno teroristinės grupuotės: Japonijos Raudonoji armija, „The Weathermen“, „Baader-
Meinhof“ grupuotė, „The Red Brigades“.

Dešiniojo sparno teroristai yra mažiausiai organizuoti teroristai, dažnai siejami su neona-
cių gatvių riaušininkais Vakarų Europoje. Šios grupuotės siekė pašalinti liberalią demokratinę 
valdžią ir sukurti fašistinę valstybę. Neofašistai dažniausiai puola imigrantus arba pabėgėlius 
iš besivystančio pasaulio šalių, jie yra rasistai bei antisemitai. Paprastai dešiniųjų terorizmui 
priskiriami ir pavieniai teroristinius išpuolius rengiantys religiniai fanatikai.

Nacionalistinio terorizmo atstovai siekia suformuoti atskirą savo valstybę, sutelkia dėmesį į 
kovą už nacionalinį išsivadavimą. Jie yra linkę riboti smurto naudojimą, bet siekia atkreipti į 
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save pasaulio dėmesį. Ši terorizmo rūšis pastebima beveik per visus etninio pobūdžio konf-
liktus. Nacionalistinės teroristų grupuotės: Airių respublikonų armija, Palestinos išsivadavimo 
organizacija, ETA, Kurdistano darbininkų partija. 

Religinio terorizmo atstovai teroro išpuolį suvokia kaip dieviškąją pareigą arba šventą veiks-
mą. Religinės teroristinės grupuotės siekia suvienyti šališkus nacionalistų sekėjus ir ideologus, 
tęsti jų dievo norų vykdymą bei išnaikinti pasaulyje nuo „netikėlius“, „netikinčiuosius“ ir pan. 
Jie nejaučia jokių moralinių apribojimų rinkdamiesi būsimas aukas ir priemones, jų veiksmų 
nevaržo pasaulio viešoji nuomonė. Religinių teroristų grupuotės: „Al-Qaeda“, Palestinos mu-
sulmonų organizacija „Hamas“, Libano šiitų grupuotė „Hezbollah“.

Pastarąjį dešimtmetį pasaulyje didžiausią grėsmę kelia religinis terorizmas. Manoma, kad jis 
kartu su nacionalistiniu terorizmu išliks aktyvus ir ateityje. Baiminamasi, kad intensyvesnis gali 
būti ir dešinysis terorizmas, o kairysis terorizmas turi tendenciją nykti.

Teroristiniai išpuoliai

Mes gyvename gana ramioje šalyje. Pagal Australijoje ir JAV veikiančio Ekonomikos ir taikos 
instituto (IEP) paskelbtą 2012 m. Pasaulinį terorizmo indeksą (GTI), Lietuva 158 valstybių sąra-
še yra viena iš 30 pasaulio valstybių, kuriose per paskutinius dešimt metų (2002–2011) nėra 
įvykdytas nė vienas teroro išpuolis. 

2002–2011 m. laikotarpiu labiausiai nuo terorizmo kentė šios valstybės: Irakas, Pakistanas, 
Indija, Afganistanas ir Filipinai; Europoje – Rusija (9-oji vieta pasauliniame reitinge), Graikija 
(24-oji vieta), Ispanija (28-oji), Prancūzija (44-oji) ir Didžioji Britanija (46-oji).

1 pav. Dažniausiai pasirenkami teroristų taikiniai. Šaltinis: 2012 Global Terrorism Index. The Institute for 
Economics & Peace.
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1995 m. kovo 20 d. skaudus teroro išpuolis buvo 
įvykdytas Japonijoje, Tokijo metro. „Aum Shinri-
kyo“ sektos nariai Tokijo metro traukiniuose palei-
do šešis paketus mirtinai nuodingų zarino dujų. 
Žuvo 12, nukentėjo daugiau kaip 5 000 žmonių. 
Per tyrimą paaiškėjo, kad panaši ataka buvo įvyk-
dyta ir anksčiau: 1994 m. Macumoto miesto gy-
venamajame rajone taip pat buvo panaudotos 
zarino dujos. Tuomet žuvo 7, sužeisti 144 žmonės.

2 pav. Teroristinių aktų vykdymo priemonės. Šaltinis: 2012 Global Terrorism Index. 
The Institute for Economics & Peace.
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Įvairūs sprogstamieji įtaisai – tai dažniausiai teroristų naudojama priemonė. Teroristiniam iš-
puoliui naudojami sprogstamieji užtaisai dažnai užmaskuojami ir gali atrodyti kaip papras-
čiausi buityje naudojami daiktai – lagaminas, pirkinių krepšelis, sulčių ar limonado pakuotė, 
kartoninė dėžė. 2013 m. balandžio 15 d. per Bostono maratoną panaudoti sprogmenys buvo 
įtaisyti greitpuodžiuose. Visada reikia atkreipti dėmesį į tokius daiktus, esančius jiems nebū-
dingose vietose, pavyzdžiui, koncertų ar sporto salėje, prie įėjimo į prekybos centrą, mokyklo-
je, viešajame transporte ir pan.

Viena iš Tokijo ( Japonija) metro stočių, kuriose 1995 m. 
kovo 20 d.  buvo įvykdytas skaudus teroro išpuolis.
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Ką daryti, pastebėjus įtartiną daiktą?
• Pastebėję įtartiną, panašų į sprogmenį daiktą, nelieskite jo ir nebandykite patys 

išsiaiškinti, kas tai. Nelieskite, netikrinkite turinio, neneškite, nekilnokite, nemeskite į 
šalį.

• Nerūkykite ir nesinaudokite mobiliuoju telefonu šalia įtartinų daiktų.
• Pasitraukite nuo įtartino daikto ir būkite nuo jo saugiu atstumu. Sakoma: „Jei 

tu matai bombą – bomba mato tave“, todėl reikia pasitraukti kuo toliau arba pasi-
slėpti už patvarios konstrukcijos, geriausiai pastato. Atkreipkite dėmesį, kad virš jūsų 
galvos nebūtų langų – įvykus sprogimui, dūžtančių langų šukės gali sužeisti. 

• Kuo greičiau praneškite policijos pareigūnams. Dažnai žmonės nėra įsitikinę, 
kad įtarimą sukėlęs daiktas iš tiesų kelia pavojų ar gali būti sprogmuo, ir bijo būti 
apkaltinti dėl melagingos informacijos skleidimo. Atsiminkite, kad jūs nesate spe-
cialistas, todėl negalite ir neprivalote tiksliai nustatyti, ar įtartinas daiktas tikrai yra 
sprogmuo. Geriau, kad pareigūnai patikrintų nepavojingą daiktą, negu atvyktų jau 
po sprogimo.

• Jeigu tokį daiktą aptikote viešajame transporte, būtinai praneškite vairuoto-
jui.

• Būtinai sulaukite policijos pareigūnų, nes jūs galite tiksliausiai apibūdinti įtarimą 
sukėlusį daiktą ir tiksliai nurodyti jo buvimo vietą.

• Laukdami policijos neleiskite prie įtartino daikto kitų žmonių, perspėkite netolie-
se esančius žmones ir liepkite jiems pasitraukti į saugesnę vietą. Jeigu esate vienas, 
tai nelengva padaryti, bet galite pasitelkti į pagalbą šalia esančius žmones.

Kaip elgtis įvykus sprogimui?

• Pamatę arba išgirdę netoliese sprogimą, kriskite ant žemės ir rankomis užsidenkite galvą. 
Jei yra galimybė, būtinai pasinaudokite bet kokia priedanga – tai gali būti pastatas, griovys, 
dauba, medis ar net šaligatvio bortas, patalpos viduje – spintelė, stalas, siena. 

• Po sprogimo neskubėkite palikti priedangos, nes kai kurios skeveldros skrenda bumerango 
principu ir apsukusios ratą nukrenta netoli sprogimo vietos. 

• Jeigu nenukentėjote, o skeveldros daugiau nekrenta, pasitraukite iš sprogimo vietos. Žino-
kite, kad sprogimas gali pasikartoti – tokia taktika labai dažnai naudojama teroristų veikloje: 
įvykdę gana nedidelį sprogimą, jie lukteli, kol atvyksta specialiosios tarnybos, ir tada įvykdo 
tikrąjį teroro aktą, taip sutrikdydami specialiųjų tarnybų darbą.

• Jeigu sprogimas įvyko pastate, išeidami naudokitės avariniais išėjimais. Naudotis liftais ir 
kitais elektriniais įrenginiais griežtai draudžiama.

• Jeigu yra sužeistų asmenų, padėkite jiems evakuotis į saugią vietą ir suteikite pirmąją pa-
galbą. Pasirinkdami saugią vietą, venkite apgriuvusių pastatų, nes jie ar jų dalis gali visiškai 
sugriūti. 

• Apie įvykį praneškite bendruoju pagalbos numeriu 112.
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Ką daryti, jeigu jus paėmė įkaitu?

Jeigu teroristai jus paėmė įkaitu, atsiminkite, kad turite tik vieną tikslą – išgyventi. 

• Reikia susitaikyti su situacija ir būti pasiruošusiems laukti. Pasistenkite nusiraminti ir neleis-
kite panikuoti kitiems įkaitams.

• Žinokite, kad bijoti yra normalu. Pirmosios 15–45 minutės yra pačios pavojingiausios, todėl 
vykdykite visas grobėjų instrukcijas. Kuo ilgiau būsite kartu, tuo mažesnė tikimybė, kad gro-
bėjas jus sužalos.

• Nekalbėkite be reikalo, tik jei būtina, stenkitės būti draugiškas, bet nesukčiaukite.
• Nemaldaukite, nesiteisinkite ir neverkite.
• Nesakykite pastabų ir neduokite pasiūlymų grobėjams. 
• Nesiginčykite su grobėjais ir kitais įkaitais, išreikškite bendrą požiūrį.
• Neatsukite į grobėjus nugaros, jeigu negausite iš jų tokio nurodymo. Akių kontaktas gali 

būti geras dalykas, žmonės linkę mažiau žudyti, jei į juos žiūrima, bet nespoksokite į pagro-
bėjus be perstojo.

• Jeigu jums siūlo pavalgyti, neatsisakykite, net jeigu nenorite. Tai jums suteiks jėgų, o atsisa-
kymas supriešins.

• Pabandykite pailsėti, atsisėskite, jeigu galite. Jeigu situacija ilgai užsitęstų, pabandykite pa-
miegoti.

• Nebandykite bėgti, kol nebūsite visiškai tikras, kad pasiseks, ir netgi jei esate tikras, pagalvo-
kite dar kartą prieš bandydami.

• Jei kam nors iš įkaitų reikalinga medicinos pagalba, praneškite tai grobėjams, kalbėkite 
trumpai ir ramiai, nieko nedarykite, kol negausite leidimo.

• Jei tikite, kad gelbėjimo operacija tuoj įvyks arba girdite triukšmą ir susišaudymą, raskite 
saugią vietą, gulkite ant grindų, galvą uždenkite rankomis ir nedarykite jokių staigių jude-
sių. Jokiu būdu nebėkite pareigūnų, kurie vykdo išlaisvinimo operaciją, link, nes galite būti 
palaikyti grobėjais.

Ką daryti, jeigu radote standartinį sprogmenį?

Lietuvoje dažnai randama standartinių sprogmenų – miškuose, ariamuose laikuose, miestuo-
se – statybų aikštelėse. Tai nuo Pirmojo ir Antrojo pasaulinių karų likę nesprogę sprogmenys. 
Ypač gausiai jų randama pavasarį, atšilus žemei ir prasidėjus žemės darbams. Jeigu sprogme-
nys nėra judinami iš vietos, juo labiau ardomi, mėtomi ar deginami, jie nekelia labai didelio 
pavojaus. Bet pajudintas sprogmuo gali sprogti bet kada. 

Radę daiktą, panašų į standartinį sprogmenį, jo nelieski-
te ir jokiu būdu neardykite. Pagrindiniai veiksmai, kurių 
būtina laikytis, yra šie:

• nelieskite sprogmens; 
• perspėkite aplinkinius;
• pažymėkite vietą;
• praneškite apie radinį bendruoju pagalbos telefonu 

112;
• būtinai sulaukite išminuotojų ir suteikite informacijos;
• pasitraukdami į saugią vietą, būtinai eikite tuo pačiu 

keliu, kuriuo atėjote. 2010 m. liepos 23 d. Radviliškio 
rajone surasti sprogmenys.
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PAVOJAI MINIOJE

Pagrindiniai pavojai, galintys iškilti atsidūrus minioje, yra spūstis ir panika. 

Spūstis minioje

Spūstys dažniausiai susidaro pasibaigus renginiams, kai tūkstančiai žmonių vienu metu 
plūsteli tų pačių išėjimo vietų link. Didžiausios spūstys susidaro kelių susiaurėjimo vietose. 
Užtenka vienam žmogui suklupti tokioje vietoje ir padariniai gali būti labai skaudūs ne tik 
suklupusiajam, bet ir visiems, esantiems siauriausioje išėjimo vietoje, nes sustabdyti plūstantį 
žmonių srautą neįmanoma. Toliau esantys ir ta pačia kryptimi einantys žmonės negali sustoti 
ar pasitraukti į šoną, nes juos spaudžia einantieji paskui juos. 

Nukentėti galima į spūstį patekus ne tik uždaroje patalpoje, bet ir atviroje vietoje. Norint to iš-
vengti, išeinant iš bet kokio renginio geriau palaukti, kol išsiskirstys pagrindinė žmonių masė. 
Kiekvieną kartą einant į masinį renginį, reikia pagalvoti, ar ten bus saugu. Gal verčiau pažiūrėti 
renginį per televizorių?

Renginių organizatoriai spūsčių gali išvengti tik vienu būdu – užtikrindami, kad išėjimas bus 
gana erdvus. Žmonės, norėdami sumažinti galimus neigiamus padarinius, turi žinoti svar-
biausias elgesio minioje taisykles ir jų laikytis.

Eidami į masinį renginį:

• neimkite naminių gyvūnų, didelių daiktų (kuprinės, lagamino);
• iš kišenių išsiimkite aštrius, smailius daiktus;
• palikite namuose fotoaparatus, vaizdo kameras;
• apsivilkite lengvus, patogius drabužius, kruopščiai užsisekite sagas, užtrauktukus. Jeigu 

įmanoma, nesiriškite šaliko, kaklaraiščio, skarelės, nesijuoskite diržo;
• apsiaukite patogią, žemakulnę avalynę, gerai užsiriškite raištelius.

3 pav. Pažymėta vieta, kur rasta sprogmenų.
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Būdami minioje:

• būkite kuo toliau nuo scenos; 
• jeigu renginys vyksta uždaroje erdvėje, sten-

kitės nebūti minios centre ar pačiame pa-
kraštyje;

• nesiartinkite prie neblaivių, agresyviai nusi-
teikusių žmonių;

• jeigu renginys vyksta atviroje vietoje, sau-
giausiai būti minios pakraštyje; 

• judant miniai, eikite su minia, nesikabinkite 
už jokių objektų;

• jeigu patekote į didelę spūstį, laikykite rankas 
ties diafragma arba šonuose, sulenktas per al-
kūnes – minioje didesnė tikimybė ne suklup-
ti, o būti suspaustam;

• nelaikykite rankų kišenėse;
• nesistenkite kelti nuo žemės nukritusių daik-

tų, netgi labai brangaus daikto – gyvybė 
brangesnė.

Panika minioje

Baisiausias pavojus minioje – tai panika. Panika kyla atsiradus baimei. Mokslininkai panišką 
minios bėgimą lygina su gyvūnų bandos bėgimu nuo plėšrūno. Panikos sukelta spūstis yra 
daug pražūtingesnė nei paprasta spūstis, nes panikos apimti žmonės bėga manydami, kad 
jeigu nepasieks tikslo (šiuo atveju išėjimo), žus ar bus sužaloti. Panika gali kilti bet kur, bet 
labiausiai – uždarose erdvėse, kilus realiam pavojui, pavyzdžiui, gaisrui.

Panika yra užkrečiama. „Visi išsigando ir aš išsigandau, visi pradėjo bėgti ir aš bėgau“, – sakoma 
vėliau, arba stebimasi: „Kaip galėjau taip pasielgti,  niekada taip nesielgiu.“

Esant panikos apimtoje minioje, 
svarbiausia nepasiduoti bendrai 
psichozei – išsigelbėti bet kokio-
mis priemonėmis. Nusprendus 
bėgti, geriausia išbėgti pirmam 
arba su pirmaisiais, kol neuž-
sikimšo išėjimai. Gali būti, kad 
pavojus netikras, tada galima 
palaukti, kol išeis pagrindinė 
žmonių masė. Skubėti galima tik 
gaisro grėsmės atveju.

Bet kuriuo atveju bėgant minio-
je reikėtų išmesti visus durian-
čius, aštrius daiktus, kurie gali 
sužeisti jus ir aplinkinius, nusiim-
ti akinius (geriau be akinių negu 

Londonas 2005 sprogdinimai visom transporte

Duisburgas „Love parade“ festivalis, panika minioje.
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likti be akių), išsisegti auskarus, nusisegti grandinėles, karolius, nusirišti šalikus, skareles – to-
kios detalės minioje gali būti mirtinai pavojingos.

Minioje, kuri veržiasi iš uždaros patalpos, pavojingiausi yra jos pakraščiai. Žmonės, esantys 
minios krašte, bus prispausti prie sienų, o sienose gali būti išlindusių vinių, atsikišusių varž-
tų ir kitų pavojingų objektų. Tad labai svarbu pasitraukti kuo toliau nuo pakraščio ir išlaikyti 
pusiausvyrą. Jei minia spaudžia, reikia pamėginti apsisukti ir sustoti su dviem šalia stovinčiais 
žmonėmis ir suremti pečius trikampio forma. Tai minimaliai padėtų padaryti vietos judėti krū-
tinės ląstai (kvėpuoti).

Pargriuvus svarbiausia apsaugoti galvą ir atsistoti. Keliantis nereikia į nieką kreipti dėmesio, 
svarbiausia – atsistoti ir toliau judėti su minia. Jeigu atsistoti nepavyksta, reikia susiriesti, kelius 
priglausti prie pilvo ir rankomis užsidengti galvą, stengiantis apsaugoti gyvybiškai svarbius 
organus.

Realiai suvaldyti didelį žmonių sambūrį labai sunku, kartais ir neįmanoma. Sustabdyti minią 
gali tik stiprus, valingas, turintis autoritetą žmogus. Jo nurodymai turi būti aiškūs, garsūs, ka-
tegoriški. 

Geriausias apsaugos būdas, kaip išlikti sveikam minioje, besiveržiančioje iš patalpos, – nepa-
tekti į ją. Todėl kiekvieną kartą, įeinant į koncertų, kino, teatro salę, reikėtų atkreipti dėmesį į 
atsarginius išėjimus. Pastebėta, kad dauguma žmonių pavojaus metu stengiasi išeiti pro ten, 
pro kur atėjo. Todėl dažnai pagrindinis išėjimas būna užsikimšęs, o atsarginiai – laisvi. 

Pagrindinė taisyklė – kur nors įeidamas pagalvok, kaip iš čia išeisi!

2003 m. vasario 16 d. JAV naktiniame klube per apsaugos darbuotojų ir lankytojų konfliktą 
buvo panaudotos ašarinės dujos. Įbauginti galimų teroro aktų galimybės žmonės puolė prie 
išėjimo. Prasidėjo panika. Dėl spūsties prie durų žuvo 21, buvo sužeista daugiau kaip 30 žmo-
nių. 

1968 m. 72 futbolo gerbėjai žuvo per spūstį Buenos Airėse, kur žaidė „River Plate“ ir „Boca 
Juniors“ klubai.

1982 m. Maskvos Lužnikų stadione per UEFA rungtynes tarp vietos „Spartako“ ir Nyderlandų 
„Harlemo“ futbolo klubų kilusioje spūstyje žuvo 362 žmonės. 

1989 m. 96 žmonės žuvo per spūstį Anglijos Hilsboro miesto futbolo stadione.

1996 m. 84 futbolo aistruoliai žuvo per Gvatemalos ir Kosta Rikos rinktinių varžybas Gvate-
maloje.

1999 m. 53 žmonės žuvo per spūstį Minsko „Nemihos“ metro stotyje.

2001 m. 42 žmones pražudė spūstis, kilusi Johanesburgo „Ellis Park“ stadione, kuriame vyko 
pasaulio futbolo čempionato varžybos.

2005 m. 953 piligrimai žuvo Irako sostinėje Bagdade, bandydami tiltu pereiti Tigro upę.

2013 m. 60 žmonių žuvo, daugiau kaip 200 buvo sužeisti per spūstį po fejerverkų šou Dram-
blio Kaulo Kranto mieste Abidžane švenčiant Naujuosius metus.
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Klausimai ir užduotys

•	 Paaiškinkite, kas yra terorizmas. Kuo jis skiriasi nuo kitokios nusikalstamos 
veiklos?

•	 Pasakykite, ką reikia daryti radus standartinį sprogmenį.
•	 Kaip vertinate teroristinio išpuolio tikimybę Lietuvoje? Pagrįskite savo 

nuomonę.
•	 Kokius taikinius dažniausiai pasirenka teroristai?
•	 Ar lankotės šalyse, kuriose teroristiniai išpuoliai dažni?
•	 Ar esate patekę į spūstį? Papasakokite, ką jautėte.
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Masinio naikinimo ginklas – tai ypač didelę naikinamąją galią turintis ginklas, kurio naudoji-
mas padaro masinių nuostolių ir griūčių. Tokiam ginklui būdinga didelė naikinamųjų veiksnių 
gausa ir ilga jų trukmė – tai turi itin didelį neigiamą moralinį ir psichologinį poveikį. Masinis 
naikinimo ginklas gali būti branduolinis, cheminis arba biologinis.

BIOLOGINIS GINKLAS

Biologinis ginklas – masinio naikinimo ginklas, kuriuo paleidžiamos, išsklaidomos ir išplati-
namos biologinės medžiagos, taip pat ir užkrečiamųjų ligų nešiotojai. 

Mokymosi rezultatai: 

•	 gebėsite paaiškinti galimą masinio naikinimo ginklo poveikį;
•	 gebėsite palyginti biologinio, branduolinio ir cheminio ginklo poveikį;
•	 gebėsite pagal išorinius požymius nustatyti panaudotą masinio 

naikinimo ginklo rūšį. 

Masinio naikinimo ginklas
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Biologinis ginklas – tai masinio naikinimo ginklo (toliau – MNG) rūšis. Jo naikinamasis po-
veikis pagrįstas užkrečiamosiomis biologinių medžiagų savybėmis – sukelia užkrečiamąsias 
žmonių, gyvulių ir augalų ligas. Pasigaminti biologinį ginklą gali net ekonomiškai silpnos vals-
tybės. Tai nėra sudėtinga ir brangu, be to, nereikia gaminti didelių užkrato kiekių. Net men-
kas biologinio užkrato kiekis gali sukelti didžiulių padarinių, nes bakterijos ir virusai gali labai 
greitai daugintis ir paveikti daug žmonių.

Biologinis ginklas nėra naujovė. Jau senovės romėnai mėtydavo dvėseną į priešų šulinius, 
siekdami užnuodyti geriamąjį vandenį. XIV a. totoriai mėtydavo maro aukų kūnus per Juodo-
sios jūros Kafos uosto sienas, norėdami užkrėsti maru miesto gyventojus. Dalis Kafos žmonių 
susirgo, dalis jų laivais išplaukė iš miesto kartu su maru užkrėstomis pelėmis. Laivai nuplaukė 
į įvairius Italijos miestus ir tapo maro židiniais, vėliau per trejus metus maras nušlavė beveik 
trečdalį Europos gyventojų.

Biologinį ginklą 1907 m. uždraudė Hagos IV konvencija, 1925 m. – Ženevos protokolas, 
1972 m. – Konvencija dėl bakteriologinių ir toksinių ginklų kūrimo, gamybos ir saugojimo 
uždraudimo bei jų sunaikinimo. Vis dėlto biologinis ginklas ne kartą buvo panaudotas:

per Pirmąjį pasaulinį karą vokiečiai užkrėtė juodlige ir įnosėmis priešo arklius; 

1939 m. japonai panaudojo biologinį ginklą prieš Mongolijos ir Kinijos kariuomenę, o 1940 m. 
Ningbo rajone (Kinijoje) sukėlė marą; 

1966–1968 JAV kariuomenė Pietų Vietname herbicidais ir defoliantais naikino ryžių ir kitus 
pasėlius; 

1984 m. Dalase (JAV) salmonelėmis apsikrėtė 750 žmonių, laimė, nė vienas nemirė. Po dvejų 
metų paaiškėjo, kad salmonelių bakterijos buvo paleistos sąmoningai, siekiant paveikti vieti-
nius rinkimus;

1990–1995 m. Japonijos „Aum Shinrikyo“ sekta 9 kartus bandė panaudoti biologinį ginklą. Ji 
kūrė masiniam naikinimui juodligės (sibirinės opos) ir kitas bakterijas, net Ebolos virusus. Juo-
dligės bakterijos buvo paleistos Tokijo centre, netoli Imperatoriaus rūmų ir ambasadų. Laimei, 
bandymai užkrėsti žmones buvo nesėkmingi, nes bakterijos nebuvo stabilios ir netinkamai 
paskleistos;

2001 m. spalio mėnesį Jungtinėse Amerikos Valstijose buvo išsiuntinėti laiškai su juodligės 
sukėlėjais. Pirmiausia susirgo pašto darbuotojai: užsikrėtė 38 žmonės, iš kurių 5 mirė.

Kaip biologinės nuodingosios medžiagos gali būti naudojami įvairūs ligas sukeliantys mikro-
organizmai (bakterijos, virusai, grybeliai) ir jų gaminami toksinai. Skiriasi jų inkubacinis perio-
das, užkrėtimo galimybė, skleidimo būdai, ligos trukmė bei padariniai (mirtingumas). Pavyz-
džiui, toksinai veikia greitai, bet žmogus žmogui jų neperduoda. Toksinai gali būti efektyviai 
naudojami nedidelėse, 1–2 km2 teritorijose. Bakterijos ir virusai turi ilgesnį inkubacinį periodą, 
gali pasklisti ir daryti poveikį šimtų kvadratinių kilometrų teritorijoje, jie yra dažnai perduo-
dami nuo žmogaus žmogui (žr. 1 lentelę). Biologinis užkratas gali būti miltelių, aerozolių ar 
tirpalų pavidalo.
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Biologinio ginklo panaudojimo būdai:

• aerozolinis – biologinių mišinių purškimas;
• transmisinis – platinimas biologinėmis priemonėmis dirbtinai užkrėstų kraują siurbiančių 

vabzdžių;
• diversinis – tyčinis oro ir vandens užkrėtimas, siekiant sukelti epidemiją. 
• Pagrindiniai biologinės taršos požymiai:
• pastebėti neįprasti biralai, skysčiai, garai, purškimo įtaisai arba įtartini paketai;
• neįprasti gyvūnų kritimo arba ligų atvejai;
• regionui neįprastos ligos;
• labai greitas ligos plitimas ir ryškūs epideminės kreivės svyravimai;

1 lentelė. Pagrindiniai biologinio užkrato sukėlėjai ir jų savybės.

Biologinis 
užkratas

Galimas 
paskleidimo 

būdas

Galimybė 
užsikrėsti 

žmogui nuo 
žmogaus

Inkubacinis 
periodas

Ligos 
trukmė

Mirtingumas

Juodligė
(bakterija)

Aerozolinis 
Neužkrečiama 
(išskyrus odos 
ligos formą)

1 diena–8 
savaitės 

3–5 
paros

Aukštas

Cholera
(bakterija)

Aerozolinis,
diversinis

Labai maža 
12 val.–6 

paros

Daugiau 
nei 

savaitė 
Mažas 

Maras
(bakterija)

Aerozolinis
Lengvai 

užkrečiama  
1–3 paros

1–6 
paros

Aukštas

Tuliaremija
(bakterija)

Aerozolinis Užkrečiama 1–21 para
Daugiau 
nei dvi 

savaitės
Vidutinis 

Ku (Q) 
karštinė

Aerozolinis,
diversinis

Retai 4–38 paros
1–2 

savaitės 
Mažas

Ebola
(virusas)

Aerozolinis, 
diversinis

Užsikrečiama 
nedažnai 

4–16 parų
7–16 
parų 

Aukštas 

Raupai
(virusas)

Aerozolinis
Lengvai 

užkrečiama  
7–17 parų

4 
savaitės 

Aukštas / 
vidutinis

Ricinas
(toksinas)

Aerozolinis,
diversinis

Neužkrečiama
Kelios 

valandos–
kelios paros

Keletas 
parų

Aukštas

Stafilokokas
(bakterija)

Aerozolinis,
diversinis

Neužkrečiama
1–6 

valandos
Keletas
valandų

Mažas
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• daug pacientų, atvykstančių iš vienos vietovės;
• neįprastas žmonių, kurie kreipiasi į sveikatos priežiūros įstaigas, pagausėjimas, ypač kai krei-

piamasi dėl karščiavimo, kvėpavimo ar virškinamojo trakto sutrikimų;
• daug staigios mirties atvejų.

BRANDUOLINIS GINKLAS

Branduolinis ginklas – sprogstamasis masinio naikinimo ginklas, kurio veikimas pagrįstas 
vidinės branduolinės energijos naudojimu.

Branduolinis ginklas – tai ginklas, kuriam naudojama branduolių dalijimosi (grandininės bran-
duolinės reakcijos) arba branduolių sintezės energija, jis turi milžinišką griaunamąją galią, pa-
lyginti su įprastiniais sprogmenimis.

Branduolinis sprogimas Nagasakyje, Japonijoje, 
1945 m. rugpjūčio 9 d.

Branduolinis ginklas sukurtas 1945 m. 
Jungtinėse Amerikos Valstijose. Per 
visą istoriją nuo branduolinio ginklo 
sukūrimo kare jis buvo panaudotas 
du kartus. 1945 m. rugpjūčio 6 d. JAV 
numetė pirmąją branduolinę bombą 
virš Japonijos miesto Hirosimos, o an-
trąją – po trijų dienų ant kito Japoni-
jos miesto Nagasakio. Per šias atakas 
iš karto arba nuo jos padarinių vėliau 
mirė daugiau kaip 200 000 žmonių.
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Branduolinis sprogimas gali būti įvykdytas ore (stratosferoje), žemės arba vandens paviršiuje, 
po žeme arba po vandeniu. Per sprogimą vyksta grandininė reakcija, kurios metu susidaro 
įkaitusio oro, grunto, vandens garų bei branduolinio sprogimo produktų debesis. Sprogimo 
epicentre temperatūra siekia milijonus laipsnių, todėl susidaro ugnies kamuolys, kuris yra 
šviesos spinduliavimo šaltinis. Sprogus branduoliniam užtaisui, pirmiausiai matomas akinan-
tis ugnies kamuolys, kuris greitai didėja ir kyla aukštyn. Sprogimo vietoje atsiranda duobė, taip 
pat formuojasi radioaktyviųjų dulkių debesis, kuris kyla į viršų ir, susijungdamas su atvėsusia 
švytinčia sritimi, sudaro panašų į grybą radioaktyvųjį debesį. Šis debesis per 10–15 minučių 
po sprogimo pasiekia didžiausią aukštį (5–20 km), o vėliau pamažu netenka būdingos formos 
ir, slinkdamas pavėjui, išsisklaido, paskleisdamas radioaktyviąją taršą.

Branduolinio sprogimo naikinamieji (tiesioginio poveikio) veiksmai:

• smūginė banga, 
• šviesos spinduliavimas, 
• skvarbusis jonizuojantis spinduliavimas, 
• radioaktyvusis užteršimas, 
• elektromagnetinis impulsas. 

Antžeminis ir požeminis branduoliniai sprogimai dar sukelia seismines bangas, o sprogę stra-
tosferoje – rentgeno spinduliavimą ir dujų srautus. Naikinimo pobūdis, galia ir trukmė pri-
klauso nuo branduolinio sprogimo tipo, galios, apsaugos pobūdžio, vietovės ir oro ypatumų.

Smūginė banga – tai suspausto oro sritis, plintanti į visas puses nuo sprogimo epicentro. 
Jai tenka 50 % visos sprogimo energijos. Smūginės bangos greitis epicentre siekia net 1 
576 km/h, 500 m spinduliu nuo epicentro – 997 km/h, 1 500 m. spinduliu – 310 km/h. Pusės 
kilometro spinduliu nuo sprogimo epicentro lydosi keramika, pabąla pilki akmenys, o 2 000 
m spinduliu – užsidega žmonių drabužiai. Sprogimo banga šluoja viską, kas pasitaiko pakeliui 
ir viską nešasi su savimi. Žmogų sprogimo banga labai greitai ir stipriai suspaudžia (veikia 
kelias sekundes) traumuodama kūno audinius ir organus, ypač plaučius, inkstus, širdį. Paveik-
tas sprogimo bangos žmogus griūva, jį sužaloja griūvančių namų dalys, lekiantys akmenys, 
žemė, stiklai ir pan.

Šviesos spinduliavimas – tai matomų ir infraraudonųjų spindulių srautas, sklindantis iš 
branduolinio sprogimo švytinčios srities. Jam tenka apie 30–35 % sprogimo energijos. Švie-
sos srautas žmones akina, šilumos srautas nudegina, gali sukelti gaisrus.

Skvarbusis jonizuojantis spinduliavimas – tai γ spindulių ir neutronų srautas, kuris ardo 
organizmų kūno audinius. 

Radioaktyvųjį užtešimą sukelia per sprogimą išspinduliuojamos α, β, γ dalelės, atsiradusios 
jonizuojančios radiacijos metu, ir neutronai. Asmenims, buvusiems branduolinio sprogimo 
rajone, gali prasidėti ūminė spindulinė liga. 

Elektromagnetinis impulsas – tai erdvėje plintantys, atskirai vienas nuo kito neegzistuojan-
tys, nuolat kintantys magnetiniai laukai. Šis veiksnys nelabai veikia žmones, bet gali sugadinti 
elektrinius ir elektroninius prietaisus. 

Branduolinis sprogimas sukelia ir antrinį poveikį. Tai tiesioginio poveikio padariniai: gaisrai, su-
naikintų objektų skeveldros, radioaktyvusis debesis ir kt. Radioaktyvusis debesis slenka kartu 
su oro srovėmis, pakeliui iš jo krenta radioaktyvieji krutuliai ir radioaktyviosiomis medžiago-
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mis teršiama aplinka. Patekusios į žmogaus organizmą, radioaktyviosios medžiagos ilgainiui 
sukelia lėtinę spindulinę ligą ar vėžinius susirgimus. 

Po Antrojo pasaulinio karo branduolinės bombos apie 2 000 kartų naudotos tik bandymams 
ir galios demonstravimui. 1968 m. penkios valstybės: JAV, Rusija, Prancūzija, Jungtinė Karalys-
tė, Kinija, turinčios branduolinį ginklą, pasirašė Branduolinio ginklo neplatinimo sutartį, pa-
gal kurią šalys įsipareigojo jo neplatinti ir siekti nusiginklavimo. Kitos valstybės, prisijungusios 
prie šios sutarties, pasižadėjo naudoti branduolines technologijas tik taikiais tikslais. Tačiau 
branduolinį ginklą turi prie sutarties neprisijungusios valstybės – Indija, Pakistanas ir Šiaurės 
Korėja. Manoma, kad branduolinį ginklą turi ir Izraelis bei Iranas.

CHEMINIS GINKLAS

Cheminis ginklas – masinio naikinimo ginklas, kurio poveikis pagrįstas cheminių medžiagų 
nuodijamosiomis savybėmis. 

Cheminį ginklą sudaro kovinės nuodingosios medžiagos ir jų junginiai, kurie naudojami žu-
dyti, sužaloti ar tam tikram laikui padaryti žmogų ar gyvūną neveiklų. Taip pat – įtaisai, kuriais 
cheminės nuodingosios medžiagos atgabenamos į veikimo vietą: cheminės aviacinės bom-
bos, cheminiai artilerijos sviediniai, cheminės rankinės granatos, cheminiai aviacinio laistymo 
įtaisai ir t. t.

Dažniausiai cheminis ginklas naudojamos per karą, norint sunaikinti arba sutrikdyti prieši-
ninko pajėgų darbą. Bet cheminės nuodingosios medžiagos gali būti naudojamos ir siekiant 
įbauginti bei sukelti paniką, taip pat per teroristinius išpuolius.

Cheminis ginklas pagal poveikį gali būti:

• nervus paralyžiuojantis, 
• bendrojo poveikio,
• odą žeidžiantis, 
• dusinantis,
• dirginantis. 

Nervus paralyžiuojančios kovinės nuodingo-
sios medžiagos (fosforo organinės medžiagos) 
sutrikdo nervinių impulsų perdavimą iš smegenų 
ląstelėms. Jų poveikis prasideda pirmomis sekun-
dėmis po kontakto. Sunkiai apsinuodijęs žmogus 
praranda sąmonę, prasideda traukuliai, paralyžius, 
sustoja kvėpavimas ir širdis. Nedidelės dozės vei-
kia akis (susiaurėja vyzdžiai, susilpnėja regėjimas), 
nosį (atsiranda sloga), padidėja seilėtekis, žmogų 
ima pykinti.

Cheminiai artilerijos sviediniai su ipritu 
naikinamų cheminių ginklų saugykloje 
Kolorado valstijoje ( JAV), 2009 m.
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Bendrojo poveikio kovinės nuodingosios medžiagos (cianidai) – stiprios medžiagos, truk-
dančios perduoti deguonį raudoniesiems kraujo kūneliams. Deguonis lieka kraujyje, o ląste-
lės, negavusios deguonies, miršta (veninis kraujas išlieka raudonos spalvos). Kai smegenys 
negauna deguonies, žmogus miršta. 

Pirmieji požymiai atsiranda po kelių sekundžių: pamėlynuoja oda, svaigsta galva, pykina, api-
ma bendras silpnumas. Dėl didelės dozės galima prarasti sąmonę, gali pasireikšti konvulsijos, 
žmogus nustoja kvėpuoti ir miršta. 

Odą žeidžiančios kovinės nuodingosios medžiagos (garstyčių dujos) sukelia odos bėrimus, 
žaizdas ir didelius pūlinius. Odą žeidžiančių naudingųjų medžiagų kategorijai priskiriami ipri-
tas, liuizitas ir fosgenas. Ipritas greitai įsigeria į odą ir gleivinę, bet pirmieji požymiai atsiranda tik 
po 4–8 valandų. Liuizitui ar fosgenui vos patekus ant kūno, iš karto pradeda skaudėti tas kūno 
dalis, ant kurių pateko nuodingosios medžiagos. Pajutus skausmą, galima suprasti, kad veikia 
nuodingosios medžiagos, ir reikia skubiai pasitraukti iš nuodingųjų medžiagų veikimo zonos. 

Nervus 
paralyžiuojančios
kovinės 
nuodingosios 
medžiagos

Tabunas Zarinas Zomanas VX

Išoriniai požymiai
Bespalvis arba 
rudas skystis 

Bespalvis 
skystis

Bespalvis 
skystis

Bespalvis 
arba šviesiai 

geltonas 
skystis

Kvapas
Lengvas 

vaisių
Bekvapis

Vaisių, 
kamparo 

Bekvapis 

Tirpumas:
vandenyje,

9,8 g/100 g 
(25 °C)

Susimaišo
2,1 g/100 g 

(20 °C)
Susimaišo

kituose 
tirpikliuose

Daugumoje 
organinių 
tirpiklių

Visuose 
tirpikliuose

Kai kuriuose 
tirpikliuose

Visuose 
tirpikliuose

Patvarumas 

Pusėjimo 
trukmė ant 

grunto – 
1–1,5 dienos*

Veiksmingas 
ant grunto 
2–24 val. (5 

°C–25 °C)

Sąlyginai 
aukštas 

2–6 dienos

Odos neutralizacija 

Skiestas 
hipochloritas, 

vanduo su 
muilu

Skiestas 
hipochloritas, 

vanduo su 
muilu

Skiestas 
hipochloritas, 

vanduo su 
muilu

Skiestas 
hipochloritas, 

vanduo su 
muilu

2 lentelė. Nervus paralyžiuojančių kovinių nuodingųjų medžiagų savybės.

* Pusėjimo trukmė – laikas, per kurį medžiagą sudarančių dalelių kiekis sumažėja perpus.
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Bendrojo poveikio kovinės 
nuodingosios medžiagos

Ciano vandenilis Chlorcianas

Išoriniai požymiai Dujos Dujos arba skystis

Kvapas Karčiųjų migdolų Bekvapis 

Tirpumas:
vandenyje,

Visiškai ištirpsta (25 °C) 6,9 g/100 ml (20 °C)

kituose tirpikliuose
Susimaišo beveik su visais 

organiniais tirpikliais
Sudaro nepatvarų tirpalą su 
dauguma organinių tirpiklių

Patvarumas Daugiau kaip 1 valanda Žemas 

Odos neutralizacija Vanduo, vanduo su muilu Vanduo, vanduo su muilu

3 lentelė. Bendrojo poveikio kovinių nuodingųjų medžiagų savybės.

Odą žeidžiančios 
kovinės 
nuodingosios 
medžiagos

Ipritas Liuizitas Fosgeno oksimas

Išoriniai 
požymiai

Skystis – nuo šviesiai 
geltonos iki tamsiai 

rudos spalvos

Skystis – nuo 
gintarinės iki tamsiai 

rudos spalvos 

Bespalviai kristalai 
arba skystis

Kvapas
Česnakų arba 

garstyčių
Pelargonijos Stiprus, dirginantis

Tirpumas:
vandenyje,

0,092 g/100 g (22 °C) Silpnas 70 %

kituose 
tirpikliuose

Visiškai ištirpsta 
acetone ir kituose 

organiniuose 
tirpikliuose

Organiniuose 
tirpikliuose

Didelis tirpumas 
daugumoje 

organinių tirpiklių

Patvarumas
Nuo kelių valandų iki 

kelių dienų 
Iki kelių dienų 2 valandos

Odos 
neutralizacija

Skiestas 
hipochloritas, 

vanduo su muilu

Skiestas 
hipochloritas, 

vanduo
Vanduo 

4 lentelė. Odą žeidžiančių kovinių nuodingųjų medžiagų savybės.



176

Dusinančioms kovinėms nuodingosioms medžiagoms priskiriamas fosgenas ir difosgenas. 
Fosgenas aukštesnėje kaip 8 laipsnių temperatūroje – bespalvės, troškios dujos, turinčios 
pūvančių vaisių ir suplėkusio šieno kvapą. Kvapas juntamas tik esant stipriai koncentracijai, 
galinčiai sukelti pažeidimus. Fosgeno poveikis pasireiškia po 2–24 valandų: dirgina akis ir glei-
vines, žalojamas plaučių audinys. Apsinuodijęs žmogus dūsta, gargaliuoja, šniokščia, pakyla 
temperatūra. Žmogus miršta per pirmąsias dvi paras nuo plaučių paburkimo. 

Dirginančios kovinės nuodingosios medžiagos (CS, CR, CN) vadinamos ašarinėmis dujomis. 
Jos pažeidžia akių gleivines (dirgina akis, sukelia ašarų tekėjimą, akių skausmą ar net laikiną 
apakimą) ir viršutinius kvėpavimo takus. Požymiai pasireiškia po kelių sekundžių: prasideda 
deginimas ir skausmai akyse, krūtinėje, ašarojimas, sloga, kosulys. Išėjus iš užterštos aplinkos, 
po 1–3 valandų apsinuodijimo simptomai dingsta.

Cheminių nuodingųjų medžiagų poveikis, jo trukmė priklauso nuo daugelio veiksnių: 

• medžiagos fizikinių ir cheminių savybių:

° vienų medžiagų poveikis nedelsiant sukelia klinikinius pažeidimus, kitų poveikis pasi-
reiškia po kelių minučių ar net valandų;

° kai kurios medžiagos pirmomis valandomis neturi būdingų veikimo požymių, bet 
cheminiai pokyčiai organizmo ląstelėse prasideda praėjus vos kelioms minutėms po 
kontakto su medžiaga;

• medžiagos patvarumo:

° kuo lėčiau medžiagos garuoja, tuo ilgiau jos užsilaiko ant grunto, augmenijos, pastatų 
bei transporto paviršiaus ir tuo ilgesnį laiką veikia aplinkui esančius žmones;

• medžiagos paskleidimo būdo: 

° per sprogimą cheminės medžiagos gali tiesiog pasklisti aplinkoje arba gali susidaryti 
cheminių medžiagų debesis;

° paskleidus chemines medžiagas iš oro, taršos sklaida priklauso nuo aukščio virš žemės 
ir nuo vėjo krypties; 

° paskleidus chemines medžiagas pastate, taršos vieta bus gana lokali (jeigu medžiagos 
nepateks į išorę);

• vėjo krypties ir greičio:

° kuo stipresnis vėjas, tuo didesnėje teritorijoje pasklinda medžiagos, bet, esant stipriam 
vėjui, cheminės medžiagos gali pradėti irti – tai švelnina cheminių medžiagų poveikį;

• oro temperatūros:

° aukštesnėje oro temperatūroje aerozoliai garuoja greičiau, susidaro smulkesnės dale-
lės, kurios lengviau patenka į plaučius; 

° aukštesnė grunto temperatūra pagreitina garavimą, žemesnė – sulėtina, tai lemia me-
džiagos veikimo aplinkoje laiką; 

• drėgmės:

° esant didelei santykinei oro drėgmei, susidaro stambesnės garavimo dalelės, taip įkve-
piamas didesnis aerozolio kiekis;

° didelė drėgmė ir aukšta temperatūra skatina prakaitavimą, tai padidina odą pažei-
džiančių medžiagų poveikį ir nervus paralyžiuojančių medžiagų patekimą per odą; 
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• meteorologinių sąlygų:

° smulkus lietus suskaido chemines medžiagas į smulkias daleles ir jos pasklinda dides-
niame plote;

° stiprus lietus atskiedžia chemines medžiagas, bet dėl to jos lengviau patenka į gruntą;

° dėl žemos temperatūros padidėja medžiagų patvarumas ir ilgėja poveikio trukmė; 

• aplinkos:

° aukšti medžiai, miškai stabdo cheminių medžiagų plitimą; 

° atvirose vietovėse medžiagos pasklinda didesnėje teritorijoje;

° jeigu užterštoje teritorijoje yra tekančių vandens telkinių (ežerų, upių), teršalai gali pa-
sklisti tėkmės kryptimi;

° aukšti pastatai, tankiai užstatyta miesto teritorija stabdo taršos plitimą, bet tankiai ap-
gyvendintose vietovėse būtų padarytas daug didesnis poveikis; 

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

1915 m. balandžio 22 d. prie Ipro miesto vokiečiai pirmą kartą panaudojo cheminį ginklą 
prieš anglų ir prancūzų kariuomenę. Tai buvo chloras. Per cheminę ataką žuvo 5 000 karių ir 
karininkų, dar apie 10 000 visam gyvenimui prarado sveikatą. 

1915 m. minosvaidžių minose buvo išbandytas bromas, taip pat atsirado ir pirmosios ašarinės 
dujos – brominti ksileno, acetono, metilo junginiai. Nuodingųjų dujų panaudojimas artileri-
jos sviediniuose plačiai paplito, ir tų pačių metų birželio 20 d. jos buvo panaudotos Argono 
miškuose.

1915 m. gruodžio mėnesį vokiečiai prieš italus panaudojo fosgeną.

1917 m. liepos 12–13 naktį vokiečiai prieš anglų ir prancūzų kariuomenę panaudojo ipritą. 
Įvairaus sunkumo pažeidimų patyrė 2 490 karių, iš kurių 87 mirė. 

1962–1971 m. Jungtinių Amerikos Valstijų karinės pajėgos Vietnamo kare naudojo cheminį 
ginklą, kuris buvo vadinamas „Oranžiniu agentu“. Vietname, Rytų Laose ir Kambodžoje buvo 
išpurkšta apie 76 milijonus litrų cheminių herbicidų ir preparatų, dažniausiai skirtų piktžolėms 
naikinti. Tai buvo daroma siekiant sunaikinti miškus, kuriuose slėpėsi partizanai. Šių cheminių 
atakų padariniai buvo labai skaudūs. Buvo sunaikinti ne tik miškai. Dėl chemikalų sudėtyje 
buvusių nuodingų dioksino junginių, kurie sukelia išsigimimus ir vėžinius susirgimus, žmonės 
jaučia poveikį ir po keleto dešimtmečių.

1988 m. kovo 16 d., paskutinėmis Irano ir Irako karo dienomis, Irako prezidentas ir premjeras 
Sadamas Huseinas nurodė panaudoti cheminį ginklą prieš Irano karius ir kurdų tautinę mažu-
mą. Irako kariuomenės taikiniu tapo Halabdžos  miestas. Prieš pat dujų antpuolį miestas buvo 
intensyviai bombarduojamas. Buvo siekiama išdaužti visų pastatų stiklus, kad po cheminės 
atakos neliktų gyvųjų. Po to miesto gyvenamieji rajonai buvo atakuojami iš oro cheminėmis 
bombomis. Liudininkai pasakojo apie 40 metrų aukščio „baltų, juodų, vėliau geltonų“ dūmų 
debesų stulpus. Išgyvenusieji pasakojo, kad dujos kvepėjo saldžiais obuoliais. Žmonės mirė 
įvairiai: vieni „tiesiog krito negyvi“, kiti „mirė iš juoko“, treti „degdami ir alpdami“, „springdami 
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Klausimai ir užduotys

•	 Išvardykite galimus biologinės taršos požymius. Kurio biologinio užkrato 
sukėlėjai yra patys pavojingiausi? Kodėl?

•	 Koks yra branduolinio ginklo poveikis? 
•	 Ar Lietuva yra branduolinio ginklo valstybė?
•	 Perskaitykite tekstą: Koncerto metu scenoje nugriaudėjo sprogimas. Atvykę 

civilinės saugos sistemos pajėgų pareigūnai (medikai, ugniagesiai, policininkai) 
mato, kad salėje labai daug nukentėjusių žmonių. Žmonės kosėja, dūsta, kai 
kuriuos kamuoja traukuliai, daugelis čiaudėja, vemia, kai kurie nevalingai 
pasituština. Keli skundžiasi pamėlusia, sudirgusia bei skaudančia oda, jiems 
peršti nosis, atsirado sloga, labai padažnėjo pulsas. Daug žmonių be sąmonės.

•	 Naudodamiesi 5 lentele „Toksiniai kovinių cheminių medžiagų požymiai“, 
nustatykite, kokia cheminė kovinė medžiaga galėjo būti panaudota.

žaliais vėmalais“. Manoma, kad Irako kariuomenė Halabdžoje išbandė įvairias mirtinas dujas: 
garstyčių (ipritas), nervus paralyžiuojančias dujas zariną, tabumą ir VX. Halabdžoje dėl pa-
naudoto cheminio ginklo žuvo 3 200–5 000 žmonių, sužalota 7 000–10 000 ar net daugiau. 
Dauguma nukentėjusiųjų buvo civiliai asmenys.
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Išoriniai požymiai

Silpnumas + +

Traukuliai + +

Konvulsijos + +

Koma + +

Kraujavimas iš 
burnos 

+ +

Kosulys + + + +

Čiaudulys + + +

Vėmimas + + + +

Nevalingas 
raumenų 
susitraukimas 

+

Oda 

Cianozė (odos 
pamėlynavi-
mas)

+ +

Pilki negyvos 
odos lopinėliai 

+

Skausmas, 
sudirgimas  

+ + + +

Lipnumas + +

Lokalus arba 
bendras 
prakaitavimas 

+

Akys

Vyzdžių 
susiaurėjimas 

+

Dideli vyzdžiai + + + + +

Nevalingas 
užsimerkimas 

+ +

5 lentelė. Toksiniai kovinių cheminių medžiagų požymiai („+“ – galimas požymis).

NERVUS 
PARALYŽIUO-

JANČIOS

ODĄ 
ŽEIDŽIAN-

ČIOS

BENDROJO 
POVEIKIO
(CIANIDAI)

DUSINAN-
ČIOS

DIRGINAN-
ČIOS
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Ašarojimas + + + +

Dirglumas, 
perštėjimas 

+ + + +

Galvos 
skausmas, 
skausmas 
aplink akis 

+

Regėjimo 
susilpnėjimas 

+

„Plaukiantis“ 
vaizdas 

+

Deginantis 
skausmas 
akyse 

+ + + +

Paraudimas + +

Kvėpavimo organai 

Kosulys + + + +

Sloga + + + +

Dusulys + + + +

Perštėjimas 
nosyje 

+ + + +

Širdies ir kraujagyslių sistema 

Sulėtėjęs 
pulsas

+

Padažnėjęs 
pulsas 

+ + + +

Virškinimo sistema 

Tuštinimasis + +

Pykinimas + + + +

NERVUS 
PARALYŽIUO-

JANČIOS

ODĄ 
ŽEIDŽIAN-

ČIOS

BENDROJO 
POVEIKIO
(CIANIDAI)

DUSINAN-
ČIOS

DIRGINAN-
ČIOS
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GYVENTOJŲ 
APSAUGOS 
ORGANIZAVIMAS
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Perspėjimo sistema – visuma organizacinių ir techninių priemonių, kuriomis siekiama užti-
krinti garsinio perspėjamojo civilinės saugos signalo davimą ir (arba) kuriomis siekiama užti-
krinti informacijos apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją, galimus padarinius, 
jų šalinimo priemones ir apsisaugojimo nuo ekstremaliosios situacijos būdus perdavimą gy-
ventojams, valstybės ir savivaldybių institucijoms bei įstaigoms, kitoms įstaigoms bei ūkio 
subjektams.

Vienas iš Lietuvos civilinės saugos sistemos uždavinių yra perspėti ir informuoti gyventojus, 
valstybės ir savivaldybių institucijas ir įstaigas, kitas įstaigas ir ūkio subjektus apie gresiančią ar 
susidariusią ekstremaliąją situaciją, galimus padarinius, jų šalinimo priemones ir apsisaugoji-
mo nuo ekstremaliosios situacijos būdus.

Ankstesniais amžiais, kai epidemijos nuvilnydavo per Europą ir nusinešdavo milijonus gyvy-
bių, valdžios atstovai neturėdavo priemonių, kaip įspėti žmones apie ligų pavojų. Šiais laikais, 
naudojantis šiuolaikinės komunikacijos technologijomis, informacija perduodama greitai ir 

Mokymosi rezultatai: 

•	 gebėsite paaiškinti, kaip organizuojamas gyventojų perspėjimas;
•	 gebėsite paaiškinti, kaip tinkamai elgtis išgirdus kaukiančią sireną.

Gyventojų perspėjimas ir 
informavimas. 
Civilinės saugos signalai
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nesudėtingai, todėl yra įmanoma informuoti žmones apie gresiančias ar susidariusias ekstre-
maliąsias situacijas.

Lietuvoje veikia gyventojų perspėjimo ir informavimo sistema, kuria galima informuoti gy-
ventojus apie artėjančias ar gresiančias pavojingas situacijas, nesvarbu, kur jie gyvena – mies-
te ar kaime, kur jie yra – namuose, darbe ar kelyje. Gyventojai gali būti perspėjami ir informuo-
jami įvairiais būdais:

• perduodant įspėjamąjį garsinį signalą (jungiant sirenas) ir informuojant gyventojus per LRT 
Radiją ir LRT Televiziją, vietinius ir (arba) regioninius transliuotojus;

• perspėjant ir informuojant trumpaisiais pranešimais tiesiogiai į gyventojų mobiliuosius te-
lefonus; 

• teikiant pranešimus ir perspėjimus per įvairias visuomenės informavimo priemones (televi-
ziją, radiją, spaudą, interneto portalus, naujienų agentūras ir t. t.) apie gresiančią ekstrema-
liąją situaciją, galimus jos padarinius bei priemones jai pašalinti ir apie apsisaugojimo nuo 
ekstremaliosios situacijos būdus.

Perspėjimo sistema. Civilinės saugos signalai

Kai perspėjama sirenomis, jungiamas įspėjamasis garsinis signalas (sirena) ir skelbiami prane-
šimai apie artėjančią grėsmę.

Gyventojams, valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, kitoms įstaigoms, ūkio su-
bjektams perspėti naudojamos nuotolinio centralizuoto ir vietinio valdymo sirenos, kurios 
įrengiamos ant valstybinių įstaigų, ūkio subjektų, visuomeninės paskirties pastatų, gyvena-
mųjų namų arba bokštų (stulpų). 

Sirenos turi būti įrengiamos:

• pavojinguose objektuose, kurių galimos taršos ar pavojaus zonoje gyvena 100 ir daugiau 
gyventojų;

• gyvenvietėse, kurios patenka į pavojingo objekto galimos taršos ar pavojaus zoną ir jose 
gyvena 100 ir daugiau gyventojų;

• gyvenvietėse, kuriose gyvena 2 000 ir daugiau gyventojų;
• savivaldybių centruose.

Ūkio subjektuose ir įstaigose, kuriuose dirba ar vienu metu gali būti daugiau kaip 200 žmo-
nių, gali būti projektuojamos ir įrengiamos kitokios garsinės avarinio signalizavimo sistemos. 
Jos turi atkreipti darbuotojų dėmesį (skleisti garsinį signalą) ir turėti techninę galimybę balsu 
pranešti, kas atsitiko ir kaip reikia elgtis.
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Perspėjimo sirenomis sistema – tai elektromechaninių sirenų tinklas, kuris daugiausia išdėsty-
tas savivaldybių centruose. Šiuo metu gyventojams perspėti naudojamos 489 centralizuoto 
valdymo elektros sirenos, kuriomis perspėjama apie 50 proc. visų šalies gyventojų. Didžioji 
centralizuoto valdymo elektros sirenų dalis yra miestuose bei savivaldybių centruose ir kaimo 
gyvenvietėse Ignalinos ir Zarasų r., kur gyventojų skaičius yra 100 ir daugiau. Šią perspėjimo 
sistemą papildo 485 vietinio valdymo sirenos, kurios išdėstytos daugiausiai kaimo vietovėse, 
jas įjungia iš anksto paskirti asmenys, perspėjama dar apie 3 proc. gyventojų. 

Sirenų įjungimo pultai yra tik savivaldybių centruose, todėl, susidarius valstybės lygio ekstre-
maliajai situacijai, šios perspėjimo sistemos aktyvinimas šalies mastu truktų iki 30 minučių. 

Šaltinis: Civilinės saugos sistemos būklė Lietuvoje 2012 m.

Įjungus sirenas, perduodamas įspėjamasis garsinis signalas „Dėmesio visiems“. Tai pulsuo-
jantis 3 minučių trukmės kaukiantis (9 sekundės kaukimo – 6 sekundės pauzė) signalas. Ne 
vėliau kaip 3 min. nuo įspėjamojo garsinio signalo perdavimo pradžios per televiziją ir (arba) 
radiją bus transliuojamas pranešimas apie tai, koks konkretus pavojus gresia (cheminis, radia-
cinis, potvynio, uragano, kt.) ir ką reikia daryti norint išlikti saugiems.

Išgirdę kaukiančią sireną, gyventojai privalo įjungti radiją ar televizorių ir išklausyti 
informaciją bei rekomendacijas!

1 lentelė. Civilinės saugos signalai.

„Dėmesio visiems“

ĮSPĖJAMASIS GARSINIS SIGNALAS – 
PULSUOJANTIS 3 MINUČIŲ TRUKMĖS 
SIRENOS KAUKIMAS 

Pranešama apie artėjančios ar susidariusios 
ekstremaliosios situacijos grėsmę, 
perspėjimo sistemos patikrinimą ar civilinės 
saugos pratybas.

Išgirdę sirenos kaukimą:
• Įjunkite radiją arba televizorių ir išklausykite informaciją bei rekomendacijas.
• Griežtai vykdykite rekomendacijas.
• Būkite įsijungę LRT Radijo ir LRT Televizijos programas. Laukite tolesnių nurodymų.

CS SIGNALO PAVADINIMAS CS SIGNALO REIKŠMĖ
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„Cheminis pavojus“ Balsu skelbiamas signalas – pranešimas, 
įspėjantis apie realų ar gresiantį cheminės 
taršos pavojų atitinkamoje teritorijoje. 

Transliuojamas per radiją ir (arba) televiziją, 
garsines avarinio signalizavimo sistemas, 
elektronines sirenas per 3 minutes nuo 
įspėjamojo garsinio signalo perdavimo 
pradžios.

• Nedelsdami pasišalinkite iš užterštos teritorijos. Judėkite statmenai vėjo krypčiai, kad 
vėjas pūstų į šoną. 

• Jei nėra galimybės skubiai pasitraukti iš taršos zonos, likite uždarose patalpose arba, jei 
esate lauke, eikite į vidų. 

• Išjunkite vėdinimo, oro tiekimo, kondicionavimo ir šildymo oru sistemas, uždarykite 
langus, orlaides, dūmtraukių sklendes, uždenkite vėdinimo angas, patikrinkite, ar nėra 
plyšių, užsandarinkite būsto langus ir duris. 

• Be reikalo neikite į lauką, prireikus išeiti, saugokite kvėpavimo takus: užsiriškite sudrėkintą 
vatos ir marlės raištį arba nosį ir burną prisidenkite drėgnu rankšluosčiu. Jei turite, 
naudokite respiratorių. Būtina saugoti odą, tam geriausiai tinka vandens nepraleidžiantys 
drabužiai ir avalynė. Grįžę būtinai nusiprauskite po dušu, apsirenkite švariais drabužiais, o 
užterštus sudėkite į polietileninį maišą ir išneškite iš gyvenamųjų patalpų.

• Ruoškitės galimam evakavimui. 
• Nepasiduokite panikai, perspėkite artimuosius, kaimynus.

„Radiacinis pavojus“ Balsu skelbiamas signalas – pranešimas, 
įspėjantis apie realų ar gresiantį radioaktyvi-
osios taršos pavojų atitinkamoje teritorijoje. 

Transliuojamas per radiją ir (arba) televiziją, 
garsines avarinio signalizavimo sistemas, 
elektronines sirenas per 3 minutes nuo 
įspėjamojo garsinio signalo perdavimo 
pradžios.

• Likite uždarose patalpose arba, jei esate lauke, eikite į vidų. 
• Išjunkite vėdinimo, oro tiekimo, kondicionavimo ir šildymo oru sistemas, uždarykite 

langus, orlaides, dūmtraukių sklendes, uždenkite vėdinimo angas, patikrinkite, ar nėra 
plyšių, sandarinkite būsto langus ir duris.

• Be reikalo neikite į lauką, prireikus išeiti, saugokite kvėpavimo takus: užsidenkite 
vienkartine kauke, nosine ar rankšluosčiu. Jei turite, lauke naudokite dujokaukę ar 
respiratorių. 

• Suvarykite netoli esančius gyvulius ir naminius gyvūnus į tvartus, uždarykite šiltnamius, 
uždenkite šulinius.

• Grįžę būtinai nusiprauskite po dušu, apsirenkite švariais drabužiais, o užterštus sudėkite 
į polietileninį maišą ir išneškite iš gyvenamųjų patalpų. 

• Ruoškitės galimam evakavimui. 
• Nepasiduokite panikai, perspėkite artimuosius, kaimynus.
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„Katastrofinis užtvindymas“ Balsu skelbiamas signalas – pranešimas, 
įspėjantis apie katastrofinio užtvindymo 
grėsmę Kauno m., Kauno, Šakių, Jurbarko, 
Šilutės r. dėl galimos avarijos Kauno 
hidroelektrinėje. 

Transliuojamas per radiją ir (arba) televiziją, 
garsines avarinio signalizavimo sistemas, 
elektronines sirenas per 3 minutes nuo 
įspėjamojo garsinio signalo perdavimo 
pradžios.

• Jei esate Kauno hidroelektrinės užtvindymo zonoje, kuo skubiau pasitraukite į 
aukštesnes, saugias vietas. 

• Kauno gyventojus prašoma išvykti iš Petrašiūnų, Panemunės, Žemųjų Šančių, miesto 
centro, Jiesios, Geležinkelio aikštės, Aleksoto žemutinės dalies, Vilijampolės, Marvelės, 
Lampėdžių ir Žemutinių Kaniūkų.

• Kauno, Šakių, Jurbarko, Šilutės rajonų ir Pagėgių savivaldybės gyventojus prašoma 
išvykti iš gyvenviečių prie Nemuno. 

• Išvykdami iš namų, išjunkite dujas, elektrą, užsukite vandenį, pasiimkite dokumentus, 
pinigus, kitus vertingus daiktus. Jei neturite galimybės išvykti, pakilkite į viršutinius 
namų aukštus. 

• Ruoškitės galimam evakavimui. 
• Nepasiduokite panikai, perspėkite artimuosius, kaimynus.

„Potvynio pavojus“ 

Balsu skelbiamas signalas – pranešimas, 
įspėjantis apie potvynio grėsmę dėl 
polaidžio ar intensyvių liūčių upėse pakilus 
vandens lygiui iki pavojingos ribos.

Transliuojamas per radiją ir (arba) televiziją, 
garsines avarinio signalizavimo sistemas, 
elektronines sirenas per 3 minutes nuo 
įspėjamojo garsinio signalo perdavimo 
pradžios.

• Būkite pasirengę apsaugoti savo gyvybę, gyvulius ir turtą. 
• Paruoškite visas turimas plaukiojimo priemones, apsirūpinkite paprasčiausiais plaustais, 

neperšlampama apranga (žvejų batais, apsiaustais ir pan.).
• Pasirūpinkite ilgai negendančių maisto produktų, geriamojo vandens, būtiniausių 

vaistų.
• Automobilius palikite saugioje teritorijoje, vertingus daiktus sukelkite kuo aukščiau. 
• Sutvarkykite vandens nutekėjimo sistemas, išvalykite lietaus nutekėjimo groteles. 
• Ruoškitės galimam evakavimui. 
• Nepasiduokite panikai, perspėkite artimuosius, kaimynus.
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„Uragano pavojus“ 

Balsu skelbiamas signalas – pranešimas, 
įspėjantis apie artėjantį hidrometeorologinį 
reiškinį, galintį sukelti ekstremaliąją situaciją. 

Transliuojamas per radiją ir (arba) televiziją, 
garsines avarinio signalizavimo sistemas, 
elektronines sirenas per 3 minutes nuo 
įspėjamojo garsinio signalo perdavimo 
pradžios.

• Likite uždarose patalpose arba, jei esate lauke, eikite į vidų, nesislėpkite prie lengvų 
konstrukcijų ar didelių medžių. 

• Užgesinkite ugnį krosnyje, išjunkite iš elektros tinklo nenaudojamus elektros prietaisus 
ir užsukite dujas. Uždarykite duris, langus, orlaides, dūmtraukių sklendes, uždenkite 
vėdinimo angas. 

• Iš balkonų išneškite lengvus daiktus arba juos gerai pritvirtinkite. Nepalikite 
automobilių prie didelių medžių. 

• Jei gyvenate mediniuose arba lengvos konstrukcijos namuose, slėpkitės rūsiuose. 
• Atidėkite planuotas keliones. 
• Nepasiduokite panikai, perspėkite artimuosius, kaimynus. 
• Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai, turi perspėti darbuotojus apie artėjantį uraganą 

ir informuoti, kokie darbai turi būti nutraukti. Pasirūpinkite, kad būtų sutvirtinti laikini 
pastatai ir konstrukcijos, taip pat mechanizmai ir įrenginiai.

„Oro pavojus“
Balsu skelbiamas signalas – pranešimas, 
įspėjantis apie tiesioginę priešo užpuolimo 
grėsmę.

Transliuojamas per radiją ir (arba) televiziją, 
garsines avarinio signalizavimo sistemas, 
elektronines sirenas per 3 minutes nuo 
įspėjamojo garsinio signalo perdavimo 
pradžios.

• Gyventojai privalo išjungti iš elektros tinklo nenaudojamus elektros prietaisus, dujas ir 
vandenį. 

• Pasiimkite dokumentus, pinigus, maisto produktų, vandens, turimas asmeninės 
apsaugos ir medicinos pagalbos priemones, būtiniausių vaistų, apsirenkite ir skubėkite 
į artimiausią kolektyvinės apsaugos statinį ar kitą priedangą. 

• Jei liekate namuose, užgesinkite šviesą, užtraukite užuolaidas, slėpkitės rūsyje ar kitoje 
priedangoje.

• Nepasiduokite panikai, perspėkite artimuosius, kaimynus.
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Įvykus nelaimei, kiekviena uždelsta valanda labai padidina galimų aukų skaičių ir materiali-
nius nuostolius, todėl skubi gyventojų informavimo ir perspėjimo sistema turi veikti greitai ir 
nepriekaištingai ir aprėpti kuo daugiau šalies gyventojų. Nuo 2012 m. Lietuvoje veikia nauja 
gyventojų perspėjimo ir informavimo sistema, kuri veiksmingai ir realiu laiku perduoda infor-
maciją apie gresiančius pavojus trumpaisiais pranešimais tiesiogiai į gyventojų mobiliuosius 
telefonus, naudojant korinio transliavimo (Cell Broadcast) technologiją GSM tinkluose. 

Trumpuosius pranešimus gali siųsti Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas, 
Bendrasis pagalbos centras, Apskričių priešgaisrinės gelbėjimo valdybos bei savivaldybių 
administracijos. Tačiau, kad gyventojai gautų trumpuosius pranešimus, jų mobiliuo-
siuose telefonuose turi būti aktyvuota šių pranešimų priėmimo funkcija.

„Perspėjimo sistemos patikrinimas“ Balsu skelbiamas signalas – pranešimas, 
įspėjantis apie vykdomą perspėjimo 
sistemos patikrinimą. Šis signalas 
skelbiamas ir tuomet, kai įvyksta 
nesankcionuotas sirenų įjungimas. 

Transliuojamas per radiją ir (arba) televiziją, 
garsines avarinio signalizavimo sistemas, 
elektronines sirenas per 3 minutes nuo 
įspėjamojo garsinio signalo perdavimo 
pradžios.

Mobiliųjų telefonų  aktyvinimo instrukcijas bei 
rekomendacijas, kaip elgtis nelaimės atveju 
galima rasti  gyventojų perspėjimo ir informavimo 
sistemos svetainėje http://gpis.vpgt.lt. 

Korinio transliavimo technologijos privalumai:

• neapkraunamas tinklas; 
• vienu metu galima išsiųsti labai didelį skaičių trumpųjų pranešimų; 
• sugaištamas minimalus laikas: teoriškai vieno pranešimo perdavimo laikas yra apie 2–3 se-

kundės, nereikalinga vartotojų paieška, nereikia žinoti gavėjo telefono numerio;
• trumpuosius pranešimus galima perduoti net ir esant perkrautam tinklui; 
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Klausimai ir užduotys

•	 Prisiminkite, ar kada nors girdėjote kaukiančią sireną. Kaip vadinasi garsinis 
civilinės saugos signalas?

•	 Ką reikia daryti, išgirdus kaukiančią sireną?
•	 Ar jūsų mobiliajame telefone yra aktyvuota trumpųjų pranešimų priėmimo 

funkcija? Jeigu ne – aktyvuokite ją pagal www.vpgt.lt pateiktas instrukcijas.
•	 Pagalvokite, ką darytumėte išgirdę kaukiančią sireną, jei neturėtumėte 

galimybės įsijungti televizoriaus.

• pranešimą galima perduoti pavojaus zonoje esantiems žmonėms vienos GSM stoties ap-
rėpties zonos tikslumu;

• viename pranešime telpa 15 puslapių po 92 simbolius;
• garantuojamas siuntėjo autentiškumas;
• galima kartoti pranešimą – dėl to galima įspėti ne tik pavojaus zonoje esančius žmones, bet 

ir atvykstančius į ją;
• galima vartoti skirtingas kalbas – dėl to galima informuoti įvairiakalbius šalies gyventojus 

bei atvykusius kitų šalių piliečius; 
• technologiją galima panaudoti ne tik siekiant perspėti apie ekstremaliąsias situacijas, bet 

ir skelbiant skubią dingusiųjų paiešką, vykdant skubią kraujo donorų, nusikaltėlių paiešką 
tam tikrame rajone bei kitoms funkcijoms, susijusioms su tvarkos ir visuomenės gerovės 
užtikrinimu.

2004 m. gruodžio 26 d. į vakarus nuo Sumatros, netoli Simeuluės salos, įvyko 9,3 balo že-
mės drebėjimas. Vertikalūs žemės plutos judesiai sukėlė galingas cunamio bangas. Cunamio 
banga Indonezijos krantus pasiekė per 50 minučių. Tai buvo laikas, per kurį žmonės galėjo 
evakuotis iš pavojingos teritorijos, bet nebuvo perspėjimo sistemos, todėl daugelis pakrančių 
gyventojų apie gresiančią nelaimę nieko nežinojo. Tankiai apgyvendintose pakrantėse žuvo 
235 000 žmonių, dešimtys tūkstančių dingo be žinios, daugiau nei milijonas gyventojų nete-
ko pastogės, žuvo nemažai užsienio turistų. Reaguodama į šią situaciją UNESCO Tarpvyriau-
sybinė okeanografijos komisija gavo iš tarptautinės bendruomenės įgaliojimus koordinuoti 
cunamio skubaus įspėjimo ir riziką mažinančios sistemos Ramiojo, Indijos vandenyno, Šiaurės 
Rytų Atlanto ir Viduržemio jūros bei Karibų jūros regionuose plėtrą. 

Šaltinis: Intergovernmental Oceanographic Commission of UNESCO, Early Warning Systems Expert’s Mee-
ting Brussels. 22 October 2012.
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EVAKAVIMAS

Gyventojų evakavimas – dėl gresiančios ar susidariusios ekstremaliosios situacijos organi-
zuotas gyventojų perkėlimas iš teritorijų, kuriose pavojinga gyventi ir dirbti, į kitas teritorijas, 
laikinai suteikiant jiems gyvenamąsias patalpas.

Vienas iš pagrindinių gyventojų apsaugos būdų gresiant ar susidarius ekstremaliajai situa-
cijai – jų evakavimas. Žmonių evakavimas iš nelaimės apimtos teritorijos yra gerokai daž-
niau pasitaikantis reiškinys, negu daugelis iš mūsų įsivaizduoja. Kiekvienais metais daugelyje 
valstybių šimtai žmonių priverčiami skubiai palikti savo namus dėl įvairaus dydžio ir kilmės 
ekstremaliųjų situacijų. Dažniausiai pasaulyje žmonės priverčiami evakuotis dėl siaučiančių 
stichinių nelaimių, gamtinių gaisrų ir potvynių. 

Mokymosi rezultatai: 

•	 gebėsite suprasti ir paaiškinti, kaip organizuojamas gyventojų 
evakavimas; 

•	 gebėsite išvardyti nelaimių atvejais reikalingus būtinuosius reikmenis. 

Gyventojų evakavimas
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2005 m. liepą dėl miškų gaisrų šiaurės rytuose nuo Madrido (Ispanijos) buvo evakuoti penki 
kaimai su 500 gyventojų. Į saugią vietą buvo nugabenta ir 150 vasaros stovyklautojų. 

2005 m. rugsėjo mėn. iš Naujojo Orleano (JAV) dėl 
uragano Katrina buvo evakuoti visi miesto gyventojai 
(apie 1 mln.). Žmonės buvo paraginti išvykti iš miesto 
dar tik artėjant uraganui, bet, deja, ne visi pasinaudo-
jo tokia galimybe, dalis gyventojų liko ir prisiglaudė 30 
000 vietų stadione „Superdome“ ir Konferencijų centre. 
Pablogėjus situacijai, jie buvo evakuoti priverstinai.

2005 m. rugsėjo mėnesį, siekiant išvengti bet kokios te-
roristinio akto rizikos, buvo imtasi visų atsargumo prie-
monių ir dėl be priežiūros palikto bagažo buvo evakuo-
tas Tarptautinis Varšuvos F. Šopeno oro uostas.

2006 m. spalio mėn. Lenkijoje dvi dienas be perstojo lijęs lietus sukėlė didelių potvynių, dėl 
kurių pavojus paskelbtas net trijose vaivadijose: Pakarpatės, Mažosios Lenkijos ir Liublino. 
Ypač daug nemalonumų žmonėms pridarė Vyslos upė, kurioje pirmą kartą po 1934 m. van-
dens lygis pakilo net septynis metrus. Vien Mažosios Lenkijos vaivadijoje buvo evakuota apie 
500 gyventojų.

2006 m. spalio mėn. Šiaurės Graikijoje stiprių liūčių sukelti potvyniai sėmė dešimtis kaimų, 
vanduo graužė kelius, griovė tiltus, o gelbėtojai turėjo sraigtasparniais evakuoti stichijos at-
kirstus gyventojus.

2011 m. kovo 11 d. Šiaurės Rytų Japoniją sukrėtęs galin-
gas 9 balų žemės drebėjimas sukėlė 30 metrų aukščio 
cunamio bangą ir branduolinę avariją Fukušimos ato-
minėje elektrinėje, žuvo daugiau nei 19 000. žmonių, 
apie 315 000 žmonių teko evakuoti. Dėl atgijusio Kiri-
šimos ugnikalnio (krentančių uolienų gabalų ir vulka-
no pelenų) nedelsiant buvo evakuoti dviejų kilometrų 
spinduliu aplink kalną gyvenantys žmonės. Po sprogi-
mo Fukušimos atominėje elektrinėje ir radioaktyviųjų 
medžiagų nuotėkio buvo evakuota daugiau kaip 170 
000 žmonių. Iš pradžių buvo evakuoti žmonės, gyve-
nantys 20 kilometrų spinduliu aplink jėgainę, tačiau 
vėliau, Tarptautinės atominės energetikos agentūros 
(TATENA) kontrolieriams patarus, Japonijos vyriausybė praplėtė evakuacijos zoną, nes nesau-
gi radiacinė zona buvo nustatyta net daugiau kaip už 40 kilometrų nuo jėgainės. 2013 m., 
praėjus dvejiems metams po priverstinio evakavimo, šiaurės rytiniame regione beveik 300 
žmonių tebegyvena laikinuose būstuose.

2012 m. rugsėjo mėn. Gvatemaloje dėl Fuego ugnikalnio išsiveržimo prasidėjo masinis gy-
ventojų evakavimas. Buvo evakuota daugiau kaip 20 000 žmonių.

2013 m. sausio mėn. Tasmanijos saloje siautė keliolika didelių miško gaisrų. Keli tūkstančiai 
salos gilumoje esančių miestelių ir kaimelių gyventojų buvo priversti palikti namus ir praleisti 
naktį evakavimo centruose, atidarytuose pakrantės miestuose.

Artėja uraganas „Rita“: gyventojai 
masiškai evakuojasi iš Hiustono (JAV), 
2005 m. rugsėjo 21 d.

Laikino žmonių apgyvendinimo vieta 
Port Au Prince, Haityje, po žemės 
drebėjimo 2010 m. rugpjūčio  28 d.



192

Pirmasis iššūkis – nuspręsti, ar reikalingas gyventojų evakavimas. Sprendimas vykdyti evakua-
ciją bei nuspręsti, kiek žmonių reikės evakuoti, kada būtina pradėti evakavimą, kur jie gali būti 
evakuojami ir kokiomis sąlygomis bus apgyvendinami, priklauso nuo pavojaus pobūdžio bei 
šių veiksnių:

• pavojaus poveikio masto (paveiktos teritorijos dydžio),
• pavojaus poveikio intensyvumo, 
• galimos poveikio trukmės,
• pavojaus poveikio žmonių sveikatai ir gyvybei, 
• pavojaus poveikio gyvenimo sąlygoms (sugriauti namai, keliai, nutrauktas elektros tiekimas, 

ryšys),
• pavojaus poveikio ūkiui (galimybės greitai atkurti komunalines paslaugas, maisto tiekimą),
• būsimų apgyvendinimo sąlygų (apgyvendinimas statiniuose, palapinėse),
• evakuacijos kelių būklės,
• apsaugos efektyvumo.

Evakavimas gali būti išankstinis ir skubus. Išankstinis evakavimas vykdomas gresiant ekstre-
maliajai situacijai, jeigu pagal turimą informaciją ir situacijos analizę matyti, kad žmonėms 
gresia realus pavojus ir geriausiai žmones galima apsaugoti iš anksto perkeliant juos į saugią 
teritoriją. Skubus evakavimas vykdomas susidarius ekstremaliajai situacijai, kai situacija pavo-
jinga ir reikia evakuoti žmones iš pavojingos teritorijos nedelsiant. 

Lietuvoje gresiant ar susidarius ekstremaliajai situacijai, sprendimą evakuoti gyventojus prii-
ma savivaldybės administracijos direktorius. Gyventojų evakavimui organizuoti savivaldybėje 
įkuriami gyventojų surinkimo, tarpiniai gyventojų evakavimo ir gyventojų priėmimo punktai 
(jų įkūrimo vietos numatytos savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo plane), pradeda 
dirbti gyventojų evakavimo ir priėmimo komisija, kuri organizuoja gyventojų evakavimą, pri-
ėmimą, parengia laikinas gyvenamąsias patalpas ir organizuoja gyvybiškai būtinų paslaugų 
teikimą: aprūpinimą maistu, geriamuoju vandeniu, vaistais, švariais drabužiais ir kitų būtiniau-
sių paslaugų teikimą. Gyventojų surinkimo punktų paskirtis – surinkti gyventojus ir organi-
zuoti evakavimą. 

Tarpinių gyventojų evakavimo punktų paskirtis – registruoti atvykstančius gyventojus, tikrinti 
jų cheminį užterštumą, vykdyti dozimetrinę kontrolę ir siųsti į gyventojų priėmimo punktus. 

Gyventojų priėmimo punktų paskirtis – pasitikti atvykstančius gyventojus, suskirstyti juos į 
grupes ir palydėti iki jiems laikinai suteiktų gyvenamųjų patalpų.

Gyventojų evakavimo organizavimas yra sudėtinga veikla. Evakuojant gyventojus būtina or-
ganizuoti įvairias papildomas veiklas:

• teikti gyventojams būtiniausias paslaugas; 
• užtikrinti viešąją tvarką ir visuomenės sveikatą;
• teikti būtinąją medicinos pagalbos;
• teikti psichologinę ir socialinę pagalbą;
• organizuoti transporto priemonių kolonų palydą ir jos apsaugą; 
• teikti informaciją apie gyventojų evakavimą visuomenei;
• tvarkyti gyventojų ir transporto priemonių apskaitą;
• organizuoti gyventojų surinkimo bei priėmimo punktų įkūrimą ir veiklą;
• įkurti tarpinius gyventojų evakavimo punktus ir organizuoti jų veiklą.



193CIVILINĖ SAUGA | GYVENTOJŲ APSAUGOS ORGANIZAVIMAS | GYVENTOJŲ EVAKAVIMAS

Kai ekstremaliosios situacijos pobūdis nereikalauja dozimetrinės kontrolės arba sanitarinio 
švarinimo (įvyko stichinė nelaimė, potvynis, gaisras), gyventojai iš gyvenamosios arba dar-
bo vietos tiesiogiai arba per gyventojų surinkimo punktus evakuojami iki gyventojų priėmi-
mo punktų (laikinai suteiktų gyvenamųjų patalpų) savivaldybės, evakuojančios gyventojus, 
transporto priemonėmis. Gyventojai, kurie turi galimybę evakuotis nuosavomis transporto 
priemonėmis, išklausę informaciją apie evakavimą per visuomenės informavimo priemones, 
evakuojasi savarankiškai.

Kai ekstremaliosios situacijos pobūdis reikalauja dozimetrinės kontrolės arba sanitarinio švari-
nimo (įvyko cheminė, radiologinė tarša), gyventojai evakuojami šiais būdais: 

iš gyvenamosios vietos (darbo vietos) tiesiogiai arba per gyventojų surinkimo punktus iki 
tarpinių gyventojų evakavimo punktų savivaldybės, evakuojančios gyventojus, transporto 
priemonėmis;

nuo tarpinių gyventojų evakavimo punktų iki gyventojų priėmimo punktų (laikinai suteiktų 
gyvenamųjų patalpų) savivaldybių, priimančių evakuojamus gyventojus, transporto priemo-
nėmis;

gyventojai, kurie evakuojasi nuosavomis transporto priemonėmis, taip pat privalo vykti per 
tarpinius gyventojų evakavimo punktus.

Priėmus sprendimą evakuoti gyventojus į saugias teritorijas, reikia pranešti gyventojams bū-
tiną informaciją: 

• kad evakuotis yra būtina;
• per kiek laiko jie privalo išvykti iš nesaugios teritorijos;
• kaip bus evakuojami gyventojai, neturintys savo transporto;
• kur yra evakavimo punktai (gyventojų surinkimo punktai);
• kur yra tarpiniai gyventojų priėmimo punktai (jeigu reikia);
• kur reikia evakuotis ir kur yra gyventojų priėmimo punktai (evakuojantiems savo transportu);
• ką pasiimti;
• kokių saugumo priemonių imtis prieš paliekant namus;
• kokiais keliais (evakavimosi maršrutais) vykti.

1 pav. Gyventojų evakavimo schemos pavyzdys.
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BŪTINIEJI REIKMENYS NELAIMĖS ATVEJU

Nelaimė gali įvykti bet kur ir bet kada. Laikas, per kurį reikės palikti namus ir išvykti, priklauso 
nuo ekstremaliosios situacijos. Radiacinės nelaimės atveju susidėti daiktus ir evakuotis bus 
galima galbūt net per parą, tačiau, pavyzdžiui, dėl katastrofinio užtvindymo pavojaus nebus 
galima gaišti ir kelių minučių. Jeigu iš anksto turime sudėtus visus reikalingus daiktus, tai gali 
padėti išsaugoti ir sveikatą, ir gyvybę. Daugelio daiktų gali prireikti ne tik skubiai evakuojantis, 
bet ir liekant nelaimės atveju namuose. Todėl geriausia juos laikyti supakuotus, kad prireikus 
galima būtu greitai paimti. Be to, visi šeimos nariai turi tiksliai žinoti, kur jie yra. 

Pagrindiniai bet kokios nelaimės atveju reikalingi daiktai:

• nešiojamasis radijo ar televizijos imtuvas su atsarginiais elementais;
• nešiojamasis žibintas su atsarginiais elementais;
• pirmosios medicinos pagalbos reikmenys; 
• nuolat vartojamų vaistų atsargos;
• pinigai (grynieji ir kreditinės kortelės); 
• dokumentai (pasas, identifikacijos kortelė, socialinio draudimo pažymėjimas, gimimo ir 

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

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

Be šių būtiniausių reikmenų, nereikėtų pamiršti ir papildomų priemonių, kurios bus reika-
lingos evakuojantis. Būtina atsižvelgti į visų šeimos narių, ypač kūdikių, vyresnio amžiaus ar 
turinčių negalią žmonių, kuriems reikės specifinių reikmenų, poreikius, tam reikia:

• vandens (ne mažiau kaip 12 litrų vandens kiekvienam šeimos nariui);
• trims dienoms negendančių maisto atsargų; 
• virtuvės reikmenų (skardinių atidarytuvo, vienkartinių stiklinių, lėkščių, universalaus peiliu-

ko, šiukšlių maišų);
• atsarginių drabužių komplekto kiekvienam šeimos nariui (avalynės, neperšlampamos striu-

kės, kepurės ir pirštinių, šiltų drabužių, akinių);
• antklodės ar miegmaišio kiekvienam šeimos nariui;
• kitų reikmenų: popieriaus, rašiklio, siūlų ir adatos, kastuvėlio, replių, veržliarakčio, švilpuko, 

palapinės, kompaso, virvės, lipnios juostos ir pan.;
• sanitarinių ir higienos priemonių (tualetinio popieriaus, vienkartinių servetėlių, rankšluos-

čių, muilo, dezinfekavimo priemonių, šampūno, dezodoranto, dantų pastos ir dantų šepe-
tėlio, šukų, lūpų balzamo ir kt.);

• priemonių, padedančių sutrumpinti laukimą (knygų, žaidimų).
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Klausimai ir užduotys

•	 Pasidomėkite, kokiose šalyse buvo vykdomas gyventojų evakavimas. Kokios 
nelaimės privertė žmones evakuotis? 

•	 Pasidomėkite savivaldybės civilinės saugos tarnyboje, kur yra numatyti 
artimiausi evakavimo (gyventojų surinkimo) punktai.

•	 Ar organizuojant gyventojų evakavimą visada įrengiami tarpiniai evakavimo 
punktai? Paaiškinkite, kokia tarpinių evakavimo punktų paskirtis.

Vanduo

Geriausia vandens atsargas laikyti plastikiniuose buteliuose. Jie nedūžta, juos lengva pernešti, 
matyti vandens kokybė. Vidutinio aktyvumo žmonės kiekvieną dieną suvartoja apie 2,5 litro 
vandens, karštu metų laiku arba sportuojant – dvigubai daugiau. Vaikai, maitinančios mote-
rys ir ligoti žmonės vandens suvartoja daugiau. Todėl, ruošiant vandens atsargas kiekvienam 
šeimos nariui, reikia vidutiniškai 4 litrų vandens per dieną (2 litrai – gerti, 2 litrai – maistui 
ruošti). Rekomenduojama turėti atsargų trims dienoms. 

Maistas

Maisto atsargas turi sudaryti ilgai negendantys maisto produktai, lengvi ir kompaktiškai supa-
kuojami produktai, kuriems laikyti nebūtinas šaldytuvas, o paruošti reikia labai nedaug arba 
visai nereikia vandens. Tai gali būti paruošti vartoti mėsos, žuvies, daržovių ar vaisių konservai, 
konservuotos sultys, pienas, sriubos, vytintas ir džiovintas maistas. Svarbu nepamiršti cukraus, 
druskos, pipirų bei didelio kaloringumo produktų (makaronų, kruopų, riešutų, džemo, kreke-
rių). Reikia paimti maisto kūdikiams, senyvo amžiaus arba turintiems laikytis specialios dietos 
žmonėms. Būtini ir mažinantys stresą produktai, ir suteikiantys jaukumo jausmą – sausainiai, 
ledinukai, šokoladas, kava, arbata. Kaupiant maisto atsargas, patartina atkreipti dėmesį į Svei-
katos apsaugos ministerijos rekomenduojamas būtiniausių maisto produktų suvartojimo vie-
nam gyventojui per parą normas.
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Individualios apsaugos priemonės (IAP) – tai priemonės, skirtos pavienių žmonių apsau-
gai nuo nuodingų cheminių, radioaktyviųjų ir biologinių medžiagų neigiamo poveikio. 

Nuodingųjų medžiagų savybė sukelti žmonių ar gyvūnų mirtį žinoma nuo senų laikų. XIX a. 
pabaigoje – XX a. pradžioje intensyviai besivystanti chemijos pramonė paskatino ir naujo 
cheminio ginklo atsiradimą. Pradėjus naudoti naujai sukurtą cheminį ginklą karuose, atsirado 
būtinybė apsaugoti karius nuo jo mirtino poveikio. Visame pasaulyje skubiai pradėta ieškoti, 
kaip apsisaugoti nuo naujos rūšies ginklo, kuriam būdingos mirtį nešančios savybės. Tų laikų 
oro valymo (filtravimo) aparatai, naudojami šachtose ir anglies kasyklose, pasirodė esą bejė-
giai prieš naują ginklą. Nepatikimi buvo ir daugiasluoksniai vatos ir marlės raiščiai, sudrėkinti 
vandeniu ar įmirkyti natrio giposulfito tirpalu.

1915 m. rusų inžinierius E. Kumantas išrado guminį šalmą su akiniais, kuris apsaugo nuo 
nuodingųjų dujų ne tik kvėpavimo organus, bet ir didesnę galvos dalį. Bet svarbiausio ele-
mento – nuodingųjų medžiagų sugėriklio – nebuvo. Pirmasis šią problemą išsprendė rusų 

Mokymosi rezultatai: 

•	 gebėsite paaiškinti filtruojamųjų ir izoliuojamųjų individualių apsaugos 
priemonių veikimo principus; 

•	 gebėsite paaiškinti, kaip parinkti tinkamą filtrų dėžutę;
•	 gebėsite paaiškinti, kaip panaudoti parankines priemones apsisaugoti 

nuo pavojingų aplinkos veiksnių.

Individualios apsaugos 
priemonės
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mokslininkas N. D. Zelinskis – jis atrado, kad efektyviausias nuodingųjų medžiagų sugėriklis 
yra aktyvintosios medžio anglys (anglys pakaitinamos aukštoje temperatūroje, dėl to žymiai 
padidėja jų absorbcinės savybės). E. Kumantas pasiūlė dujokaukėje naudoti savo sugalvotą 
šalmą ir N. D. Zelinskio filtruojančią dėžutę su aktyvintosiomis anglimis. Taip atsirado pirmoji 
Zelinskio ir Kumanto dujokaukė. Jomis pirmiausia buvo aprūpinta rusų armija, vėliau jos išgel-
bėjo milijonus žmonių gyvybių.

Individualios apsaugos priemonės labai svarbios ir XXI amžiuje. Jos naudojamos apsaugoti 
kvėpavimo organus, odą, dirbant su pavojingomis cheminėmis, radioaktyviosiomis, biologi-
nėmis medžiagomis, jos gyvybiškai reikalingos panaudojus masinio naikinimo ginklą arba 
per avariją į aplinką pasklidus pavojingosioms medžiagoms.  

Kvėpavimo takams pavojingos medžiagos gali būti skirtingų formų: kenksmingos dalelės, 
garai, dujos. Kenksmingos dalelės – tai dulkės, skystosios dalelės (aerozoliai, skysčių lašeliai), 
dūmai (labai aukšta temperatūra paveiktos kietosios dalelės, susidarančios suvirinimo arba 
cheminio proceso metu), bakterijos ir virusai. Dujos – tai medžiagos, atmosferoje esančios 
molekulės būsenos. Garai yra dujinė būsena medžiagų, kurios įprastomis sąlygomis yra skys-
tos. Nors kai kurie garai ir dujos į organizmą gali prasiskverbti per odą, dažniausiai jos pasisa-
vinamos per kvėpavimo takus.

Pagal apsaugos paskirtį IAP skirstomos taip:

• individualios kvėpavimo organų apsaugos priemonės (dujokaukės, puskaukės, respirato-
riai, vatos ir marlės raiščiai),

• individualios odos apsaugos priemonės (hermetiniai kostiumai, kombinezonai, įvairūs ap-
sauginiai drabužiai).

Pagal apsaugojimo būdą IAP skirstomos taip:

• filtruojamosios,
• izoliuojamosios.
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1 pav. Individualių kvėpavimo organų apsaugos priemonių klasifikavimas.

• Dulkes
• Dujas
• Kombinuotos

• Suslėgtą
• Suskystintą
• Chemiškai sujungtą

• Su žarna 
(nesuslėgtą orą)

• Su balionu 
(suslėgtą orą)

• Kombinuotos

ASMENINĖS KVĖPAVIMO ORGANŲ APSAUGOS PRIEMONĖS

FILTRUOJAMOSIOS IZOLIUOJAMOSIOS

DEGUONĮ NAUDOJANČIOS ORĄ NAUDOJANČIOS
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FILTRUOJAMOSIOS KVĖPAVIMO ORGANŲ APSAUGOS 
PRIEMONĖS

Filtruojamąją dujokaukę sudaro kaukė (puskaukė) ir filtrų dėžutė. Ji filtruoja įkvepiamą orą. 
Užterštas oras keliauja per aerozolinį filtrą, kuriame sulaikomos kietosios dalelės, aerozoliai, 
toliau jis kontaktuoja su aktyvintosiomis medžio anglimis ir yra absorbuojamas ant jų pavir-
šiaus, kol galiausiai patenka į antrąjį sluoksnį, kurį sudaro aktyvintosios medžio anglys, pa-
veiktos cheminėmis medžiagomis, – čia chemosorbciniu būdu iš oro pašalinami nuodingųjų 
medžiagų likučiai. 

Užsidėjus dujokaukę, reikia uždengti ranka ar guminiu kamščiu dėžutės dugno angą ir 3–4 
kartus pabandyti giliai įkvėpti. Jeigu įkvėpti neįmanoma, vadinasi, dujokaukė sandari ir tinka-
ma naudoti. Jeigu būdami su dujokauke pajuntate kenksmingosios medžiagos kvapą ar dir-
ginimą, reikia nedelsiant išeiti iš užterštos zonos ir pakeisti dujokaukės filtrų dėžutę ar kaukę 
nauja.

Filtrai. Filtrai (filtrų dėžutės) yra tvirtinami prie puskaukių arba kaukių. Jie apsaugo nuo kie-
tųjų ir skystųjų dalelių (dulkių), radioaktyviųjų medžiagų, bakterijų ir virusų. Filtrai gali būti 
skirtingo tipo ir efektyvumo: žemo (P1), vidutinio (P2), aukšto (P3), taip pat skirtingos talpos: 
mažos, vidutinės, didelės.

Renkantis filtrą reikia žinoti, nuo kokių medžiagų ketinama saugoti kvėpavimo takus, nes filtro 
sudėtyje yra naudojamos aktyvintosios anglys su specialiomis priemaišomis, kurios neleidžia 
prasiskverbti skirtingoms dujoms ir garams. Siekiant nurodyti, nuo kokių medžiagų gali ap-
saugoti, kiekvienas filtras yra žymimas tam tikromis raidėmis ir spalvomis, kurios nurodo filtro 
apsaugos klasę (žr. 1 lentelę). Filtrai, skirti vienkartiniam naudojimui, papildomai žymimi raide 
X. Pavyzdžiui, filtrai, apsaugantys nuo organinių medžiagų garų ir dujų bei junginių, kurių 
virimo taškas yra žemesnis nei 65 °C (tai labai lakios organinės medžiagos, menkai absorbuo-
jamos, turinčios savybę net ir absorbuotos vėl išsiskirti į aplinką), turi būti naudojami tik vieną 
kartą. Jie bus pažymėti raidėmis AX ir paženklinti ruda spalva.

2 pav. Filtruojamosios dujokaukės veikimo schema. Šaltinis: HowStuffWorks, 2001.

FILTRUOTAS 
ORAS

APLINKOS 
ORAS

Aerozolinis 
filtras

Aktyvuoto 
medžio anglis

Aktyvuota medžio anglis, paveikta 
cheminėmis medžiagomis
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Kai kuriose filtrų dėžutėse yra papildomai įdedami dulkių filtrai, kurie sulaiko aerozolį: dulkes, 
dūmus, rūką. Dėžutė, kurioje yra įdėtas dulkių filtras, žymima balta juosta. Filtrai, skirti vien tik 
apsisaugoti nuo dulkių, yra baltos spalvos dėžutėje.

Filtrai nėra efektyvi apsauga nuo tokių medžiagų, kaip anglies dioksidas, anglies monoksidas, 
metanas, acetilenas, propanas, helis, argonas, anestezinės dujos. Dirbant aplinkoje, kurioje yra 
šių medžiagų, rekomenduojama naudoti suspausto oro kvėpavimo aparatus arba autonomi-
nes suspausto oro padavimo sistemas.

Spalva Tipas Apsauga
Apsaugos 

trukmė, min.

Ruda A Apsaugo nuo organinių medžiagų garų ir dujų. 40–80

Pilka B Apsaugo nuo neorganinių medžiagų garų ir dujų. 40–60

Geltona E Apsaugo nuo rūgštinių medžiagų garų ir dujų. 20–30

Žalia K
Apsaugo nuo amoniako ir organinių amoniako 
junginių.

40–60

Balta P
Apsaugo nuo kietųjų dalelių, radioaktyviųjų ir ypač 
toksiškų dalelių, bakterijų ir virusų, kenksmingųjų 
medžiagų aerozolių.

–

1 lentelė. Dujokaukių filtrų klasifikavimas pagal tipą ir apsaugos klasę.

Universalus dujų filtras, apsaugantis nuo organinės, neorganinės 
kilmės rūko (garų), rūgščių dujų, amoniako. 

Kaukės su filtrais.
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Panoraminė viso veido kaukė. Tai daugkartinio naudojimo kaukė, kuri apsaugo ne tik kvė-
pavimo takus, bet ir visą veidą nuo kenksmingųjų dujų, garų ir aerozolių poveikio, todėl ji daž-
niausiai naudojama dirbant su cheminėmis medžiagomis. Pagaminta iš silikoninės gumos, 
lengvai dezinfekuojama, atspari cheminėms medžiagoms. Stiklas pagamintas iš polikarbona-
to. Komplektuojama su membrana, pro kurią galima kalbėti. Filtras prisukamas iš šono, todėl 
yra platesnis matymo laukas. Išlaikoma 500 g svorio filtrų dėžutė.

Puskaukė. Ji pridengia nosį, burną ir smakrą. Puskaukės 
antveidis dažniausiai gaminamas iš natūralios arba sili-
koninės gumos, prie jo priekyje arba šonuose tvirtina-
mos filtrų dėžutės. Turi spaustuką nosies srityje. Dažnai 
puskaukės dydis yra universalus (reguliuojamas). Dėl 
filtrų dėžučių konstrukcijos puskaukę galima naudoti 
su filtrais nuo dulkių, dujų arba su abiem filtrais kartu. 
Išlaikoma iki 300 g svorio filtrų dėžutė. Didesnio svorio 
dėžutė gali neužtikrinti puskaukės hermetiškumo.

Orpūtinis filtravimo aparatas. Tai filtravimo aparatas, 
kuriame orą į gaubtą arba šalmą tiekia nešiojama orpū-
tė. Jis naudojamas siekiant apsaugoti dirbantįjį nuo 
kietų arba skystų aerozolių, nesvarbu, koks jų lakumas 
ir nusėdimas, arba nuo tokių aerozolių kombinacijos. 
Aparatas su dujų filtru apsaugo nuo atitinkamų dujų 
ir garų, aparatas su sudėtiniu filtru – nuo dispersiškų 
(smulkiųjų), kietųjų ir/arba skystųjų dalelių ir nuo ati-
tinkamų dujų ir garų. Tokį aparatą paprastai sudaro an-
tveidis (gaubtas) arba veidą apdengiantis įtaisas, orpū-
tė, filtras arba keletas filtrų, iškvėpimo vožtuvas arba kiti 
konstrukcijoje numatyti įtaisai.

Respiratorius. Tai individualiosios apsaugos priemonė, skirta asmeniškai naudotojo kvėpavi-
mo organų apsaugai ir nuo kietųjų (dulkių ir dūmų), ir nuo skystųjų dalelių (skystų medžiagų 
purslų ir aerozolių). Respiratorius susideda iš guminio antveidžio ir keičiamų filtrų. Atsižvel-
giant į parinktą filtrą respiratoriumi galima apsisaugoti nuo skirtingų medžiagų. Respirato-
riaus tinkamumas ir apsaugos lygis nurodomas raidžių indeksu. 

Respiratorius yra skirtas vienkartiniam naudojimui – jis nevalomas, o jo naudojimo laikas 
priklauso nuo kenksmingųjų medžiagų koncentracijos, temperatūros, darbo intensyvumo ir 
kitų faktorių. Respiratorių būtina pakeisti, jeigu per jį pateko dulkių ir buvo aptikta nešvarumų, 
jeigu jaučiamas kvapas arba darosi sunku kvėpuoti. Respiratorių naudoti negalima, jeigu 
aplinkoje esančios kenksmingosios medžiagos veikia odą ir akis. 

Lietuvoje respiratoriai naudojami labai plačiai. Teisės aktai numato, kad respiratoriai privalo 
būti naudojami atliekant lakavimo, dažymo, stiklo apdirbimo, miško gesinimo, ventiliacijos 
sistemų valymo ir kitus darbus, per kuriuos išsiskiria dulkių arba dirbama užterštoje aplinkoje.  
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IZOLIUOJAMOSIOS KVĖPAVIMO ORGANŲ APSAUGOS 
PRIEMONĖS
Izoliuojamosios kvėpavimo organų apsaugos priemonės aprū-
pina žmogaus kvėpavimo organus grynu oru iš suslėgtojo oro 
balionų arba švaraus oro tėkmės žarna iš neužterštos aplinkos. 
Likviduojant avarijas ar dirbant aplinkoje, kurioje yra didelė pa-
vojingųjų medžiagų koncentracija, nėra aiški šių medžiagų su-
dėtis arba mažesnis kaip 19,5 proc. deguonies kiekis ore, nau-
dojami įvairaus tipo suslėgtojo oro kvėpavimo aparatai, kurie 
aprūpina žmogaus kvėpavimo organus reikalingu oro mišiniu 
iš suslėgtojo oro balionų. Dirbti su kvėpavimo aparatu gali iš-
mokyti tik asmenys, išmanantys suslėgtojo oro kvėpavimo ap-
arato naudojimo instrukcijos reikalavimus.

Suspaustojo oro atviro ciklo kvėpavimo aparatuose suspaustas 
oras saugomas viename arba keliuose balionuose, kurie neša-
mi ant nugaros. Oras paduodamas į kaukę per aukšto slėgio 
reduktorių ir valdomą vožtuvą. Iškvėptas oras pašalinamas per 
iškvėpimo vožtuvą, esantį kaukėje. Slėgis kaukės viduje yra šiek 
tiek didesnis nei išorėje, todėl naudotojui užtikrinamas pato-
gumas ir tinkamas apsaugos lygis. Tokie kvėpavimo aparatai 
pritaikyti naudoti labai sudėtingomis sąlygomis, pvz.: dirbant 
uždarose erdvėse, atliekant ugnies gesinimo, gelbėjimo ir pa-
našius aukštos rizikos darbus.

KVĖPAVIMO TAKŲ APSAUGOS PRIEMONIŲ PASIRINKIMAS

Dėl taršos pobūdžio, specifinių aplinkoje esančių ar galinčių būti medžiagų, aplinkos sąlygų 
gali prireikti specifinių arba papildomų kvėpavimo takų apsaugos priemonių.

Bakterijos ir virusai. Pasirinkti tinkamas kvėpavimo organų apsaugos nuo virusų ir bakterijų 
priemones yra gana sudėtinga. Norint nustatyti, kuri kvėpavimo takų apsaugos priemonė yra 
tinkamiausia, reikia įvertinti:

• atstumą nuo taršos šaltinio,
• vėdinimo ir taršos pasiskirstymo aplinkoje lygį,
• užkrėtimo riziką,
• galimos infekcijos perdavimo sudėtingumą (pvz., tuberkuliozės bakterija labai lengvai plin-

ta, o žmogaus imunodeficito virusą (ŽIV) daug sudėtingiau perduoti).

Jeigu visų šių veiksnių rizikos lygis yra žemas, užtenka naudoti aukšto veiksmingumo klasės 
vienkartinį respiratorių arba puskaukę su aukšto veiksmingumo (P3) dalelių filtru. Jeigu rizikos 
laipsnis labai aukštas arba sunku jį tiksliai nustatyti, turi būti naudojamos izoliuojamosios kvė-
pavimo organų apsaugos priemonės. Dirbant bakterijomis ir virusais užterštoje aplinkoje, be 
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Ugniagesys gelbėtojas 
su apsauginiais rūbais ir 
suspausto oro aparatu.
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kvėpavimo takų apsaugos priemonių, papildomai būtina nuolat matuoti aplinkos taršos lygį. 

Priemonės, apsaugančios nuo bakterijų ir virusų, po kiekvieno panaudojimo turi būti dezinfe-
kuojamos, o filtrai utilizuojami ir pakeičiami naujais.

Asbestas. Dirbant su medžiagomis, kurių sudėtyje yra asbesto, būtina naudoti kvėpavimo 
takų apsaugos priemones su tinkamais dalelių filtrais. Be to, norint užtikrinti geriausią ap-
saugą, būtina imtis priemonių, kurios sumažintų dulkėtumo lygį: būtina drėkinti ir vėdinti 
patalpas, izoliuoti darbo vietą. 

Atliekant darbus, kai yra tikimybė, kad išsiskirs asbesto dulkių, rekomenduojama naudoti izo-
liuojamąsias kvėpavimo organų apsaugos priemones: priverstinio oro padavimo aparatus 
(TM3 apsaugos lygio) arba suspaustojo oro kvėpavimo aparatus.

Tirpikliai. Tai organiniai skysčiai, įeinantys į daugelio medžiagų (dažų, dangų, žemės ūkyje 
naudojamų purškalų, valymo priemonių ir kt.) sudėtį. Kai kurios tokio tipo medžiagos, nors ir 
turi stiprų kvapą, yra nekenksmingos, tačiau daugelis jų yra toksiškos ir gali sukelti ilgalaikių 
sveikatos sutrikimų – įvairių organų pažeidimų, net vėžį. 

Labai svarbu įvertinti tirpiklių koncentraciją ore ir parinkti tinkamą filtro tipą. Dauguma tir-
piklių yra lakūs organiniai skysčiai, nuo kurių apsaugo A tipo filtrai. Tačiau yra keletas dažnai 
pasitaikančių medžiagų, pvz.: acetonas, dichlormetanas, dietilo eteris, kurios yra itin lakios. 
Apsisaugoti nuo jų naudojami AX tipo filtrai arba izoliuojamosios kvėpavimo organų apsau-
gos priemonės (pvz., suspaustojo oro kvėpavimo aparatai).

Neaiškios kilmės pavojingosios medžiagos. Kartais yra labai sunku nustatyti kenksmingas 
medžiagas ir jų koncentraciją aplinkoje. Tokiais atvejais rekomenduojama naudoti aukščiau-
sio lygio izoliuojamąsias kvėpavimo organų apsaugos priemones (pvz., suspaustojo oro kvė-
pavimo aparatus).

Darbas uždarose erdvėse. Uždarų erdvių yra beveik kiekvienoje pramonės šakoje, pvz.: tal-
pyklos, kanalizacijos šuliniai, šaldymo patalpos, požeminės saugyklos, vamzdynai, katilai, rū-
siai, laivo triumai ir t. t. Vietose, kuriose oro cirkuliacija yra nepakankama, formuojasi dujų arba 
garų sankaupos. Net atviras griovys arba saugykla gali tapti uždara erdve, nes dujos, kurios 
yra sunkesnės už orą, gali susikaupti griovio arba saugyklos apačioje. Uždaromis erdvėmis yra 
laikomos aplinkos, kurios:

• turi apribotą įėjimą ir išėjimą,
• nėra numatytos kaip reguliarios darbo vietos,
• yra veikiamos didesniu slėgiu,
• yra labai užterštos ir jose nėra tinkamų ventiliacijos sistemų,
• yra nepakankamas deguonies kiekis ore (mažiau nei 18 %).
• Dirbant uždarose erdvėse gali iškilti šie pagrindiniai pavojai:
• deguonies trūkumas,
• sprogi atmosfera,
• toksiški garai ir dujos,
• fiziniai pavojai.

Uždarose erdvėse rekomenduojama naudoti suspaustojo oro kvėpavimo aparatus arba auto-
nominio suspaustojo oro padavimo sistemas.
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ODOS APSAUGOS PRIEMONĖS

Odos apsaugos priemonės skirtos apsaugoti žmones nuo įvairių neigiamų aplinkos veiksnių 
bei medžiagų: nuodingųjų cheminių medžiagų, radioaktyviųjų ir biologinių medžiagų, kurios 
į žmogaus organizmą gali patekti per odą. 

Apsaugos priemonės gali būti naudojamos apsaugoti žmogaus organizmą nuo įvairaus po-
veikio:

• mechaninio poveikio,
• karščio arba liepsnos,
• šalčio, 
• šalčio vandenyje,
• elektros smūgio,
• nuodingųjų cheminių ir biologinių medžiagų,
• jonizuojančiosios spinduliuotės.

Pagal apsaugos pobūdį individualios odos apsaugos priemonės skirstomos į izoliuojamą-
sias ir filtruojamąsias.

Izoliuojamosios odos apsaugos priemonės paprastai naudojamos likviduojant nuodingų-
jų cheminių medžiagų avarijas, dirbant nuodingosiomis medžiagomis užterštoje teritorijoje. 
Izoliuojamosios odos apsaugos priemonės gaminamos iš elastinių, šalčiui atsparių, gumuotų 
medžiagų, nepraleidžiančių stipriai veikiančių nuodingųjų medžiagų garų, įvairių dujų ir nu-
odingųjų medžiagų lašų. Izoliuojamosios odos apsaugos priemonės gali būti hermetiškos ir 
nehermetiškos. Hermetiškos odos apsaugos priemonės dengia visą kūną ir apsaugo jį nuo 
nuodingųjų medžiagų dujų, garų ir lašų, o nehermetiškos apsaugo tik nuo nuodingųjų me-
džiagų lašų. 

Naudojant izoliuojamuosius odos apsaugos hermetinius kostiumus svarbu perskaityti gami-
nio techninį pasą arba instrukciją – juose gali būti nurodytos cheminės medžiagos, kurioms 
esant aplinkoje kostiumo naudojimo laikas ribojamas arba jį iš viso draudžiama naudoti.
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Filtruojamosios odos apsaugos priemonės gaminamos iš medvilninio audinio, impre-
gnuoto specialiomis cheminėmis medžiagomis. Impregnuojant audinio siūlai yra aptraukia-
mi plona impregnuojamųjų medžiagų plėvele, o tarpai tarp siūlų lieka laisvi. Taip impregnuo-
tas audinys išlieka pralaidus orui, o prasismelkiantys per audinį stipriai veikiančių nuodingųjų 
medžiagų garai ir dujos sulaikomi (neutralizuojami arba sugeriami – tai priklauso nuo impre-
gnuojamosios medžiagos). Iš impregnuotų audinių paprastai siuvamos darbui kenksmingoje 
aplinkoje skirtos striukės, kombinezonai, pusiau kombinezonai ir pan. 

Visos odos apsaugos priemonės apsivelkamos neužterštoje teritorijoje ir naudojamos kartu 
su kvėpavimo organų apsaugos priemonėmis. Neužterštoje teritorijoje apsaugos priemonės 
nusiimamos tik tokiu būdu, kad galima būtų apsaugoti kūną nuo kontakto su užterštomis 
medžiagomis, esančiomis ant apsaugos priemonės išorinio paviršiaus.

Gelbėjimo darbai atliekami dėvint individualios odos bei 
kvėpavimo organų apsaugos priemones.

Parankinės individualios apsaugos priemonės

Ką daryti, jeigu aplinka užteršta, o jūs neturite jokių apsisaugoti skirtų priemonių?

• Kvėpavimo organus galima apsaugoti suvilgytu ir išgręžtu rankšluosčiu iš kelių sluoksnių 
arba kitokiu švariu audeklu.

• Odos apsaugai galima panaudoti:

° darbo drabužius: striukes, kelnes, kombinezonus – jie dažniausiai pasiūti iš brezenti-
nės, ugniai atsparios arba impregnuotos medžiagos. Tokie darbiniai drabužiai apsaugo 
odą ne tik nuo tiesioginio kontakto su radioaktyviosiomis dulkėmis, bet ir nuo dauge-
lio stipriai veikiančių nuodingųjų medžiagų lašų, garų ir aerozolių. Brezentiniai drabu-
žiai nuo skystų lašelių pavidalo nuodingųjų medžiagų žiemą apsaugo iki 60 minučių, 
vasarą – iki 10 minučių. Drabužiai turi būti užsegti, rankogaliai susegti ir aprišti, kelnės 
nuleistos ant apavo ir surištos;

° kasdienius žieminius drabužius iš storo audinio; 

° lietpalčius, sportinius kostiumus, apsiaustus iš gumuoto arba impregnuoto audinio 
arba iš audinių, padengtų polivinilchloridine plėvele. 
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Klausimai ir užduotys

•	 Kokia spalva turi būti paženklinta filtrų dėžutė, kad galėtumėte apsaugoti 
kvėpavimo takus nuo gyvsidabrio? Amoniako? Rūgšties garų? Lakų ir dažų 
garų? 

•	 Kaip parankinėmis priemonėmis apsisaugoti nuo kenksmingo gaisro dūmų 
poveikio? O kaip apsisaugoti nuo karščio?

•	 Kaip apsirengtumėte, jeigu jums reikėtų evakuotis iš chloru (Cl) užterštos 
teritorijos? Amoniaku užterštos teritorijos?

•	 Pagalvokite ir išvardykite, kokias individualios apsaugos priemones naudoja 
ugniagesiai gesindami gaisrą.

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

• Kojų apsaugai tinka guminė arba uždara avalynė. Guminė avalynė nuo skystų lašelinių ter-
šalų gali apsaugoti nuo 3 iki 6 valandų.

• Kaip rankų apsauga naudojamos guminės, odinės pirštinės, blogiausiu atveju galima nau-
doti darbines brezentines pirštines.

• Akis nuo skystų lašelinių teršalų apsaugo akiniai. Geriausiai tam tinka nardymo kaukė.

Išėjus iš užterštos teritorijos, reikia kuo greičiau atsargiai nusivilkti drabužius ir nusiprausti.

Apsaugos kostiumai.
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Žmonijai nuolat gresia įvairiausių pavojų. Dažnai, siekiant apsaugoti gyvybę ir turimą turtą, 
būtina kur nors slėptis. Pirmykščiai žmonės nuo pavojingų gamtos reiškinių, laukinių žvėrių 
slėpdavosi olose, urvuose, viduramžiais pilyse nuo priešų antpuolių slėpdavo vaikus, moteris, 
turtą. Pradėjus kare naudoti techniką (artileriją, aviaciją, cheminį ginklą), imta statyti specialius 
statinius – slėptuves, skirtas apsaugoti karius ir vadovybę. Viena žymiausių išlikusių slėptuvių 
yra dabartinėje Lenkijos teritorijoje – tai Antrojo pasaulinio karo metais Hitleriui statyta ,,Vilko 
irštva“. Įprastos slėptuvės pradėtos statyti šaltojo karo metais siekiant apsisaugoti nuo galimų 
bombardavimų, radiacinės ar cheminės taršos.

Šiuo metu pasaulyje nėra vienos nuomonės gyventojų kolektyvinės apsaugos klausimu. Vie-
nos šalys mano, kad gyventojų apsaugai reikia įrengti techniškai sudėtingas slėptuves, kitų 
nuomone, tokių slėptuvių nereikia, gyventojus galima apsaugoti ir paprastesnėmis priemo-
nėmis.

Mokymosi rezultatai: 

•	 gebėsite apibūdinti slėptuvės ir kolektyvinės apsaugos statinio sąvokas, 
paaiškinti jų skirtumus; 

•	 gebėsite atpažinti kolektyvinės apsaugos statinį. 

Kolektyvinė gyventojų 
apsauga
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Lietuvoje taip pat pasikeitė požiūris į kolektyvinę gyventojų apsaugą. Pagrindinės grėsmės – 
tai pavojingi gamtos reiškiniai ir avarijos pavojinguose objektuose. Todėl visų gyventojų po 
žeme įrengtose slėptuvėse slėpti nereikia. Siekiant apsaugoti gyventojus, jie būtų evakuojami 
iš pažeistų zonų. Gyventojams laikinai prisiglausti ar sulaukti evakuacijos būtų skirti kolekty-
vinės apsaugos statiniai, o tiems, kurie valdytų susidariusią situaciją, – slėptuvės. 

SLĖPTUVĖS

Slėptuvė – specialiosios paskirties statinys arba specialiai įrengta patalpa, skirta nuo atsiradu-
sių gyvybei ar sveikatai pavojingų veiksnių apsaugoti gyventojus, kurie užtikrina valstybės ir 
savivaldybių institucijų ir įstaigų veiklą ekstremaliųjų situacijų ar karo metu.

Lietuvoje turi būti įrengta apie 90 slėptuvių. Jose numatoma apsaugoti nuo ekstremaliųjų 
situacijų ar karo metu atsiradusių gyvybei ar sveikatai pavojingų veiksnių tuos valstybės tar-
nautojus ir darbuotojus, kurie užtikrina:

• valstybės institucijų ir įstaigų, kuriose steigiami ekstremaliųjų situacijų operacijų centrai, 
veiklą;

• savivaldybių ekstremaliųjų situacijų operacijų centrų veiklą;
• valstybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro veiklą; 
• Bendrojo pagalbos centro nenutrūkstamą veiklą.

Ekstremaliųjų situacijų operacijų centruose koordinuojamas ekstremaliųjų situacijų valdy-
mas, ten gaunama informacija apie nuolat kintančią padėtį, priimami reikalingi sprendimai. 
Gyventojų pagalbos skambučius priima Bendrasis pagalbos centras, todėl kilus net ir labai 
sudėtingai ekstremaliajai situacijai, operacijų centrų ir Bendrojo pagalbos centro darbas turi 
vykti nenutrūkstamai. 

Slėptuvės turi būti įrengiamos tvirtų (betoninių, monolitinių) konstrukcijų statiniuose esan-
čiose patalpose, kurias prireikus būtų galima greitai padaryti sandarias, – tinka rūsiai, pusrū-
siai, cokoliniai aukštai. Tinka ir senosios slėptuvės, kuriose yra saugu.

Pasirinktos patalpos turi apsaugoti viduje esančius žmones nuo radiacinės bei cheminės tar-
šos ir atitikti šiuos reikalavimus: 

• gaisrinės saugos reikalavimus,
• visuomenės sveikatos saugos reikalavimus,
• darbuotojų saugą ir sveikatą darbe užtikrinančius reikalavimus.
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Slėptuvėje turi būti:

• nenutrūkstamas elektros energijos tiekimas (numatytas atsarginis elektros šaltinis),
• fiksuotojo telefono ryšys, esant galimybei ir mobiliojo telefono ryšys,
• oro filtravimo sistema, 
• galimybė, esant reikalui, saugiai ir greitai evakuotis,
• vandentiekis ir kanalizacija,
• kitos priemonės, reikalingos, kad darbas slėptuvėje vyktu kuo sklandžiau.

Dirbti slėptuvėje gali tekti kelias paras, todėl dirbantiems joje turi būti pakankamai erdvu – 
kiekvienai darbo vietai turi būti skirta ne mažiau kaip 2 m² patalpos ploto, be to, turi būti 
numatytos patalpos, kur galima būtų pailsėti, pavalgyti.

KOLEKTYVINĖS APSAUGOS STATINIAI

Kolektyvinės apsaugos statinys – tai statinys arba patalpa, kurią ekstremaliųjų situacijų ar 
karo metu galima pritaikyti apsaugoti gyventojus nuo atsiradusių gyvybei ar sveikatai pavo-
jingų veiksnių.

Gyventojai, kurie nedalyvautų valdant ekstremaliąją situaciją ar šalinant jos padarinius, iš už-
terštos ar kitaip paveiktos zonos būtų evakuojami. Tiems, kurie neturi galimybių patys eva-
kuotis, arba evakuotiems gyventojams laikinai prisiglausti yra numatyti kolektyvinės apsau-
gos statiniai.

Specialiuoju ženklu pažymėtas įėjimas į kolektyvinės apsaugos statinį Vilniuje, Kudirkos gatvėje.
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Per ekstremaliąsias situacijas pasirūpinti savo darbuotojų apsauga nuo atsiradusių gyvybei 
ar sveikatai pavojingų veiksnių kolektyvinės apsaugos statiniuose yra privaloma įmonėse ir 
įstaigose, kuriose:

• turi būti užtikrinta normali technologinio proceso veikla arba jo saugus funkcionavimas 
ekstremaliųjų situacijų arba karo metu (hidroelektrinės, hidroakumuliacinės elektrinės, naf-
tos perdirbimo įmonės ir pan.);

• vienu metu dirba arba nuolat būna daugiau kaip 200 žmonių (didieji prekybos centrai, 
dauguma mokymo įstaigų, pramogų ir sporto arenos ir pan.);

• užtikrinamas gyvybiškai svarbių paslaugų teikimas gyventojams: medicininis aptarnavi-
mas, pagrindinių maisto produktų gamyba, transporto ir ryšių paslaugos, elektros, šilumos, 
dujų, vandens tiekimas, nuotekų šalinimas ir kitos komunalinės paslaugos. 

Kiekviena savivaldybė taip pat turi pasirūpinti savivaldybėje gyvenančių (esančių) žmonių 
apsauga ir turi iš anksto numatyti kolektyvinei apsaugai skirtus statinius (patalpas), kuriuose, 
esant reikalui, žmonės galėtų pasislėpti nuo žalingo aplinkos poveikio, kol bus organizuotai 
išvežti iš užterštos pavojingosiomis medžiagomis teritorijos, arba būti ten laikinai apgyven-
dinti, jeigu dėl ekstremaliosios situacijos turėtų evakuotis iš savo namų.

Numatant statinius (patalpas) kolektyvinei apsaugai, pirmiausia apskaičiuojamas minimalus 
kolektyvinės apsaugos statinių poreikis. Minimalus apsaugomų žmonių skaičius nustatomas 
pagal savivaldybės gyventojų skaičių. Vidutiniškai kiekviena savivaldybė turi numatyti tiek 
vietos kolektyvinės apsaugos statiniuose, kad juose tilptų apie 20 % savivaldybės gyventojų. 
Vienam gyventojui turi būti skirta 1,5 kv. m patalpos ploto.

Minimalus gyventojų skaičius apskaičiuojamas pagal formulę:

   G = 0,1´S + V + N
G – minimalus gyventojų, apsaugomų kolektyvinės apsaugos statiniuose, skaičius;
S – bendras savivaldybės gyventojų skaičius;
V – savivaldybės gyventojų vaikų iki 7 metų skaičius;
N – neįgalių savivaldybės gyventojų skaičius.

Parenkant statinius kolektyvinei gyventojų apsaugai, atsižvelgiama į daugelį veiksnių:

• statinio ar patalpų vietą siekiant maksimalaus saugumo nuo tiesioginių savivaldybės te-
ritorijoje esančių cheminės, biologinės, radiacinės grėsmės šaltinių ir antrinio pavojingo 
poveikio (gaisrai, potvyniai, pavojingųjų medžiagų išsiliejimas, statinio griūtis, grandininės 
reakcijos efektas ir kt.);

• statinio ar patalpų talpumą, teikiant pirmenybę patalpoms, tinkamoms apsaugoti 100 ir 
daugiau gyventojų;

• statinio ar patalpų konstrukcijas, teikiant pirmenybę tvirtoms (betoninėms, monolitinėms) 
konstrukcijoms;

• statinio ar patalpų sandarumą, teikiant pirmenybę statiniams su mažesniu ertmių (langų, 
durų, vėdinimo šachtų) plotu;
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• patalpų vietą statinyje, teikiant pirmenybę vidinėms statinio patalpoms; netinkamos tos 
patalpos, kurios ribojasi su sprogiomis ar gaisringomis gamybinėmis ar sandėliavimo patal-
pomis arba per kurias nutiesti magistraliniai dujų, garų, perkaitinto vandens ar suslėgtojo 
oro tinklai;

• atstumus iki evakavimo punktų, teikiant pirmenybę arčiau evakavimo punktų esantiems 
statiniams;

• privažiavimą prie statinio, teikiant pirmenybę privažiavimui su kietąja kelio danga, automo-
biliams stovėti tinkamomis aikštelėmis;

• materialines ir finansines statinio ar patalpos pritaikymo kolektyvinei gyventojų apsaugai 
sąnaudas, teikiant pirmenybę statiniams ar patalpoms, kurioms pritaikyti reikia mažesnių 
sąnaudų;

• laiką, per kurį statinį ar patalpas galima pertvarkyti į kolektyvinės apsaugos statinį, teikiant 
pirmenybę kuo greičiau pritaikomiems statiniams ar patalpoms;

• esamus šildymo, vėdinimo, vandentiekio ir kanalizacijos tinklus, taip pat vidaus apdailos 
elementus, parenkant statinius ar patalpas, kuriuose gali būti patenkinami minimalūs ap-
saugomų gyventojų poreikiai, užtikrinamas higienos normų ir priešgaisrinės saugos reika-
lavimų laikymasis;

• esamas sąlygas apsaugoti gyventojus, turinčius specialiųjų poreikių, teikiant pirmenybę 
statiniams ar patalpoms, kuriuose tokia galimybė yra;

• esamas sąlygas laikinai apsaugoti ir kolektyvinės apsaugos statinio atskiroje patalpoje sau-
giai laikyti gyventojų naminius gyvūnus.

Gyventojai, gavę pranešimą apie iškilusią grėsmę ir apie būtiną pasitraukimą į saugias vietas, 
neturintys galimybės patys evakuotis nurodyta kryptimi, turės eiti į artimiausius kolektyvinės 
apsaugos statinius. Iki artimiausio kolektyvinės apsaugos statinio einant pėsčiomis mieste 
sugaištas laikas neturėtų viršyti 5–7 minučių. 

Apie tai, kur yra artimiausi kolektyvinės apsaugos statiniai, galima sužinoti savivaldybės pa-
skelbtuose kolektyvinės apsaugos statinių sąrašuose. Be to, visi statiniai ar patalpos, skirtos 
kolektyvinei apsaugai, turi būti pažymėti specialiuoju ženklu, gerai matomu iš toli bet kokiu 
paros metu. Kolektyvinės apsaugos statinio žymėjimo specialusis ženklas – tai lygiakraštis 
mėlynas trikampis oranžinio fono kvadrate, apibrėžtame mėlynos spalvos rėmeliu.

Skubant slėptis į kolektyvinės apsaugos statinį, nereikia imti daug daiktų. Užteks pasiimti as-
mens dokumentus ir vaistų (jei turite sveikatos problemų). Jeigu einate su mažais vaikais ir 
turite laiko, paimkite maisto vaikui, vienkartinių vystyklų, antklodę, žaislą.

Saugus buvimo laikas sandarioje patalpoje yra ribotas. Kad ir kokios sandarios būtų patalpos, 
tarša iš išorės vis tiek po truputį skverbsis į vidų. Be to, žmonėms ilgesnį laiką pabuvus užda-
roje patalpoje, joje pradeda kauptis anglies dvideginis, šiluma, drėgmė, ir susidaro sveikatai 
kenksmingos sąlygos: anglies dvideginio koncentracijai ore pasiekus 1 %, gali pradėti skaudė-
ti galvą, sutrikti širdies veikla. Ypač jautriai į oro sudėties pokyčius reaguoja pagyvenę žmonės 
ir vaikai. Todėl svarbu sekti informaciją apie situaciją pastato išorėje, ir, pareigūnams pranešus 
apie taršos sumažėjimą, kuo skubiau išvėdinti patalpas arba išeiti į lauką.
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Klausimai ir užduotys

•	 Išsiaiškinkite, kur prie jūsų namų yra artimiausias kolektyvinės apsaugos 
statinys. Ar jis yra pažymėtas specialiuoju ženklu?

•	 Pagal tekste pateiktą formulę suskaičiuokite, kiek kvadratinių metrų patalpų 
reikia numatyti minimaliai jūsų miesto gyventojų apsaugai. Pagalvokite, 
kokie statiniai jūsų mieste tiktų kolektyvinei gyventojų apsaugai. 

•	 Paaiškinkite, kuo skiriasi slėptuvė nuo kolektyvinės apsaugos statinio.

Norvegijoje slėptuvės įrengiamos kalnuose iškirstose ertmėse. Jose yra įrengtos ir koncertų 
salės, sporto centrai. Bendras slėptuvių skaičius nėra skirtas visiems gyventojams, tačiau jų 
įrengta daug, o panaudojus kelių transporto tunelius ir visuomeninės paskirties pastatus, ga-
lima apsaugoti 100 proc. šalies gyventojų. Norvegijoje yra ir erdviausia pasaulyje slėptuvė, ji 
pastatyta1994 metais. Rengiantis XVI žiemos olimpinėms žaidynėms, Joviko mieste esančios 
olos viduje buvo įrengtas ledo stadionas ,,Kalnų salė“. Jo tribūnose telpa apie 5 800 žiūrovų. 
Čia įrengti visi žmogaus apsaugai būtini inžineriniai įrenginiai.

Šveicarijoje gyventojai įsirengia slėptuves nuosavuose namuose. Valstybė moka kompensa-
cijas savininkams siekdama užtikrinti slėptuvių parengtį. Šveicarijoje taip pat yra ir didžiausia 
Europoje slėptuvė. Joje gali tilpti 80 000 gyventojų.

Prancūzijoje nėra slėptuvių tinklo. Susidarius ekstremaliajai situacijai gyventojai raginami 
slėptis artimiausioje tinkamoje patalpoje. Prancūzijos teisės aktai nereikalauja įrengti slėptu-
vių ir jų išlaikyti.
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Kalbėdami apie įvairių nelaimių, katastrofų poveikį, dažniausiai suvokiame jį kaip tiesioginį 
neigiamą fizinį poveikį žmogui, turtui ar aplinkai. Statistika pilna skaičių – žinome, kiek žmo-
nių žuvo, kiek buvo sužeista ar liko be pastogės. Vertiname per nelaimes sunaikintą turtą bei 
suniokotą aplinką ir skaičiuojame padarytą žalą milijonais ar milijardais piniginių vienetų. Tai 
nėra sudėtinga, nes fizinis poveikis yra akivaizdus. Daug sunkiau įvertinti psichologinį nelai-
mių poveikį. Žmonės, patyrę ekstremaliąją situaciją, netenka artimųjų, turto, socialinių ryšių, 
praranda orumo, pasitikėjimo ir saugumo jausmą bei tikėjimą ateitimi. Vieniems žmonėms 
stresas suteikia jėgų ir pasitikėjimo, o kitus įstumia į didžiulį savo tapatybės iškraipymą, nu-
vertinimą.

Psichologinė parama – tai staigi pagalba, kuri padeda nukentėjusiam žmogui priimti at-
siradusius jausmus ir pasikeitusią po ekstremaliosios situacijos realybę, susitaikyti su tuo ir 
išgyventi, palengvina jų fizines ir emocines kančias bei sumažina „normalių“ stresinių reakcijų 
pasikeitimo į „aštrias“ reakcijas riziką.

Mokymosi rezultatai: 

•	 gebėsite paaiškinti pirmosios psichologinės paramos poreikio 
būtinumą;

•	 gebėsite apibūdinti galimas stresines reakcijas;
•	 gebėsite suprasti ir paaiškinti pirmosios psichologinės paramos teikimo 

principus.

Pirmoji psichologinė 
parama
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STRESAS, STRESINĖS REAKCIJOS

Stresas – tai normali organizmo reakcija į nenormalią situaciją!

Stresas – tai tam tikrų įvykių, kuriuos mes laikome grėsmingais, sunkiais ir vadiname „streso-
riais“, suvokimas ir reagavimas į juos.

Stresą sukelia įvairūs kritiniai įvykiai arba situacijos: įvairios nelaimės, avarijos, katastrofos, prie-
varta, mirtys – patirtos arba tik matytos. Žmogus gali pats išgyventi traumuojantį įvykį, tapti 
jo liudininku arba sužinoti apie artimuosius ištikusį tokį įvykį. Stresą gali sukelti ir reakcija į ilgai 
trunkančią emocinę įtampą, kai ilgą laiką žmogų veikia faktoriai, sukeliantys nerimą, išgyve-
nimą, baimę, riziką gyvybei ir sveikatai bei fiziologinę įtampą, kai atsiranda sąlygos, kurios 
viršija esamus protinius ir fizinius išteklius. Stresą gali sukelti ne tik ekstremalioji situacija, bet 
ir kritinių įvykių laukimas arba tiesiog pavojaus nuojauta. 

Nepakeliamą stresą sukelia nelaimės, kurios įvyksta staiga ir netikėtai, per kurias patiriami 
fiziniai sužalojimai, artimų žmonių netektys. Didesnį ir ilgiau trunkantį stresinį poveikį daro 
žmonių sukeltos nelaimės (tyčiniai veiksmai, teroro išpuoliai), o technines avarijas ir gamtos 
stichijos sukeltas katastrofas žmonės vertina kaip nelaimingą atsitikimą.

Stresinės reakcijos gali būti įvairios. Į grėsmingą situaciją, sukrečiantį įvykį reaguoja visas or-
ganizmas – ir kūnas, ir psichika. Atsiranda tam tikrų fizinės sveikatos sutrikimų, užplūsta kan-
kinančios emocijos, sunku sutelkti dėmesį, pakinta elgesys. Visos reakcijos ir bet kuri iš jų gali 
būti aiškiai išreikštos arba pasireikšti menkais simptomais. Stresinės reakcijos gali pasireikšti 
iš karto po įvykio, bet gali pasirodyti ir po įvykio praėjus kelioms dienoms ar net mėnesiams.

Streso pažeidžiamos žmonių grupės

Per ekstremaliąsias situacijas psichologiškai pažeidžiamos visuomenės grupės:

• nukentėjusieji,
• gelbėtojai,
• liudininkai.
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Psichologinės paramos tikslas – padėti 
nukentėjusiam žmogui:
• priimti atsiradusius jausmus;
• priimti pasikeitusią dėl ekstremaliosios situacijos realybę;
• nekaltinti kitų;
• priimti pagalbą ir paramą;
• pamažu grįžti prie savo pareigų.
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Nukentėjusieji – tai žmonės, kurie buvo patekę į ekstremaliosios situacijos židinį ir išgyvenę, 
patyrę fizinių sužalojimų, netekę artimųjų, praradę namus ir turtą. Jie patiria sunkiausias psi-
chines reakcijas ir ilgiausiai trunkančius išgyvenimus. Jiems ypač sunku susitaikyti su netekti-
mis ir prisitaikyti prie pasikeitusių sąlygų ir aplinkybių, jie labiausiai gali patirti įvairių potrau-
minių sutrikimų. Neigiamas psichologines reakcijas sukelia:

• šeimos narių, draugų netektys,
• matyti sunkūs sužalojimai ar mirtys,
• per įvykį dingę šeimos nariai ar draugai,
• patirti trumpalaikiai arba negrįžtami sužalojimai,
•  namų, daiktų praradimas, persikraustymas, įvairūs aplinkos pokyčiai,
• negalėjimas greitai evakuotis,
• naminių gyvūnėlių netektys.

Fiziologinės reakcijos:

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

Emocinės reakcijos:

• baimė: dėl savo arba artimųjų gyvybės, 
saugumo, tamsos baimė, baimė likti 
vieniems, baimė, kad įvykis pasikartos 
arba kad jis niekada nesibaigs,

• nerimas,
• pyktis dėl to, kas įvyko, kad nebuvo 

sutrukdyta įvykiui, „atpirkimo ožių“ 
paieškos,

• kaltės jausmas (dažniausiai nepagrįstas) 
dėl to, kas įvyko, dėl savo elgesio, dėl 
neišgelbėtų gyvybių, dėl to, kad liko 
gyvas, kai kiti nukentėjo, dėl maisto, 
prieglobsčio turėjimo, kai kiti neturi, ir 
pan.,

• gėda dėl savo elgesio, dėl to, kas įvyko.

Elgesio reakcijos:

• isterijos priepuoliai,
• verkimo priepuoliai,
• agresyvumas kitų ir savo atžvilgiu, 
• nebūdingas elgesys (nagų graužimas, 

šlapinimasis į lovą, gestikuliavimas, jėgos 
naudojimas),

• priešinimasis taikomiems apribojimams,
• nepaklusnumas pareigūnų nurodymams,
• situacijos neigimas, stengimasis apie tai 

negalvoti,
• atsiribojimas, 
• beprasmė rizika,
• savo fizinių poreikių nepaisymas,
• panikos priepuoliai.

Suvokimo reakcijos:

• atminties sutrikimai,
• suvokimo, mąstymo, dėmesio sutelkimo 

sutrikimai,
• orientacijos sutrikimai,
• greitakalbė, 
• sąmyšis, 
• perdėtas entuziazmas, 
• sunku atlikti sudėtingus, koordinavimo 

gebėjimų reikalaujančius veiksmus, 
• sunku priimti sprendimus.
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Trauminės stresinės reakcijos:

• nesugebėjimas negalvoti apie įvykį,
• nelabai susiję su įvykiu dalykai lengvai primena apie įvykį,
• besitęsianti baimė net įvykiui praėjus,
• vis sunkiau kontroliuojamos emocijos,
• naktiniai košmarai apie įvykį,
• lengvas susierzinimas,
• padidėjęs baikštumas,
• prarastas realybės jausmas,
• šalinimasis arba emocijų nebuvimas,
• raminimasis alkoholiu ar narkotinėmis medžiagomis,
• besaikis darbas,
• jausmų vengimas,
• priešiškumas arba agresija aplinkiniams.

Jeigu šie simptomai nesumažėja per keletą savaičių, reikia gydytojo pagalbos!

Liudininkai – tai žmonės, atsitiktinai matę skausmingo įvykio eigą, gyvenantys ekstremalio-
sios situacijos vietoje ar šalia jos, taip pat smalsuoliai, kurie, sužinoję apie įvykį, atvyko pažiū-
rėti į jo padarinius iš arčiau. Jie taip pat gali patirti stresinių reakcijų, kurios labiausiai priklauso 
nuo individualių asmeninių savybių ir atsparumo stresui.

Stebėdami kritinius įvykius per televiziją taip pat tampame liudininkais ir galime patirti stresą. 
Įtaigiai žiniasklaidos pateikiama informacija apie ekstremaliąją situaciją, jos padarinius ir eigą 
gali taip pat sukelti žmonėms stresą su visais jo padariniais, kaip ir tiesioginis dalyvavimas. Dar 
daugiau – emocinis laidos, reportažų, straipsnių užtaisas gali būti pernelyg neigiamas, tragiš-
kas ir pesimistinis. Pavyzdžiui, 2002 m. spalio 23 d. Maskvoje per „Nord-Ost“ miuziklą čečėnų 
teroristų įvykdyta daugiau kaip 800 įkaitų paėmimo drama, trukusi ilgiau nei dvi paras, buvo 
transliuojama tiesiogiai. Milijonai žiūrovų buvo emociškai įtraukti ir patyrė didžiulį stresą tele-
vizorių ekranuose stebėdami įkaitų dramą, vėliau ir tragišką jos baigtį. Po to daugelis žmonių 
kreipėsi į specialistus skųsdamiesi nerimu, baime dėl savęs ir artimųjų, saugumo jausmo pra-
radimu, prislėgta emocine būkle bei atgijusia anksčiau įgyta traumine patirtimi. 

Bet kokia ekstremalioji situacija sukelia stresą ne tik nukentėjusiesiems, bet ir gelbėtojams. 
Gelbėtojai – tai dirbantys nelaimių vietose, psichologinę paramą kitiems teikiantys žmonės. 
Jie patiria tokią pat psichologinę įtampą, kaip ir tiesioginės nelaimių aukos, nes juos veikia ir 
objektyvūs išoriniai stresoriai, ir emocinė įtampa. Dalyvavimas kolektyvinėje krizėje, bendra-
vimas su daugybe nukentėjusiųjų (skausmingi pasakojimai, audringos emocijos), mirusiųjų 
tvarkymas veikia gelbėtojus psichologiškai. Gelbėtojų patiriami fiziniai sunkumai, miego trū-
kumas, chroniškas nuovargis, išsekimas, sunkių ir pavojingų užduočių vykdymas dar labiau 
didina įtampą. Todėl, grįžę iš sudėtingų gelbėjimo, humanitarinės pagalbos teikimo opera-
cijų, jie jaučiasi išsekę, jaučia tuštumą ir izoliaciją, kenčia depresiją, juos kankina prisiminimai 
ir nakties košmarai. Jiems sunku kalbėtis apie savo jausmus su šeima, draugais ar kolegomis, 
kurie ne visada gali įsivaizduoti ir visiškai suprasti, ką jie patyrė, kuriems galbūt neįdomu arba 
per sunku žiūrėti į kenčiančius draugus.
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Yra daug priežasčių, sukeliančių gelbėtojams emocinę įtampą:

• šiurpi pasikartojanti patirtis tvarkant mirusiuosius, 
• jausmas, kad padaryta nepakankamai, 
• suvokimas, kad neįmanoma visko atlikti,
• nukentėjusiųjų pasakojimų sukelti įspūdžiai apie patirtą nelaimę,
• kaltės jausmas dėl neišgelbėtų gyvybių,
• kaltės jausmas dėl turimo maisto, prieglobsčio ir kitų resursų, kurių trūksta nukentėjusie-

siems,
• patiriamos moralinės ir etinės dilemos,
• kai kurių nukentėjusiųjų pyktis ir nedėkingumas,
• baimė dėl savo gyvybės (pavojingoje aplinkoje arba kontaktuojant su užkrečiamosiomis 

ligomis sergančiais ligoniais),
• jaučiamas psichologinės paramos poreikis grįžus namo.

PADĖKITE SAU!

Nebūkite sau pernelyg kritiški. Patyrus kritinį įvykį ir jo sukeltą stresą, svarbu nebijoti savo 
reakcijų ir žinoti, kad net pačios netikėčiausios reakcijos yra normalios ir turbūt neišvengia-
mos. 

Nekentėkite tylomis. Negalvokite, kad aplinkiniai jumis nusivils ar galvos apie jus blogai. 
Pasikalbėkite su kuo nors, su kuo jauku kalbėtis, apie tai, ką patyrėte, ką jaučiate. Pasakykite 
savo poreikius (noras žinoti, pagalbos, paramos poreikis). Jeigu kalbėtis labai sunku, galite ir 
kitaip išlieti jausmus – piešti, rašyti. 

Išsiliekite. Iš karto po sujaudinusio įvykio stenkitės greitai „nuleisti garą“: pasidalykite emo-
cijomis, išgyvenimais su aplinkiniais, išsirėkite, suplėšykite kokį nors popierių, padaužykite 
kumščiu į pagalvę ir pan.

Pailsėkite. Optimalus poilsis – 8 valandų miegas. Galite tiesiog pagulėti arba pasėdėti užsi-
merkę. Nereikia persistengti – pernelyg daug laiko skyrus pasyviam poilsiui, gali pasireikšti 
priešingas efektas – nuovargio jausmas. Labai veiksmingas aktyvus poilsis – poilsis, suderintas 
su įdomia veikla: sportiniai žaidimai, vaikščiojimas gamtoje, skaitymas, laiškų rašymas, televi-
zoriaus žiūrėjimas, muzikos klausymas, pokalbiai telefonu, susitikimai ir pan. Išmokite ir nau-
dokite savireguliacijos būdus: atsipalaidavimą, meditaciją, saviįtaigą.

Keiskite požiūrį į situaciją. Pasakykite sau: „Tai ne taip svarbu...“, „Galėjo būti dar blogiau...“, „Aš 
negaliu pakeisti situacijos...“. Labai dažnai įvykiai, kurie šiandien mus jaudino, rytoj gali atrodyti 
nebe tokie reikšmingi. Įsivaizduokite, ką apie šį įvykį pasakosite po savaitės, mėnesio, metų. 
Dažnai šis paprastas būdas leidžia akimirksniu įvertinti realią įvykio svarbą.

Raskite teigiamų situacijos aspektų. Stenkitės patirtą situaciją vertinti kaip įgytą patirtį 
(„Kitą kartą žinosiu, ko tikėtis“, „Dabar žinosiu, kaip saugiai elgtis...“).

Stebėkite savo minčių srautą ir savo veiklą. Stenkitės rasti protinės veiklos ir koncentruoti 
mintis į ją. Vykite šalin neigiamas mintis ir įkyrius įsivaizdavimus apie blogą baigtį. Orientuo-
kitės į sėkmę, įsivaizduokite norimą situacijos variantą. Teigiamos mintys skatina pasitikėjimą, 
viltį, pristabdo neigiamas reakcijas.
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Susiraskite fizinės veiklos. Fizinė veikla padeda nukreipti dėmesį nuo skausmingų išgyve-
nimų. Jeigu neturite tam galimybės, eikite į sporto salę.

Kvėpuokite. Lėtai įkvėpkite per nosį, sulaikykite kvėpavimą ir lėtai pro nosį iškvėpkite. Po to 
pereikite prie raminamo pilvo (gilaus, ramaus) kvėpavimo. 

Šypsokitės. Prisiverskite nusišypsoti, netgi jei nesinori. Šypsena atpalaiduoja raumenis. 

Priimkite pagalbą. Klausykitės, ką jums sako ir mano apie įvykį artimi žmonės. Įvykis juos 
taip pat paveikė – jie gali pasidalyti savo pastebėjimais, tai padės ir jums. Kitų žmonių buvi-
mas šalia taip pat padeda. Neatsisakykite kvalifikuotos psichologo pagalbos.

Išklausykite kitus. Neatsisakykite padėti kitiems. Padėdami kitiems ir patys pasijusite geriau.

Planuokite ateitį. Pasistenkite grįžti į kasdienį gyvenimą kaip įmanoma greičiau ir pradėkite 
planuoti, ką veiksite toliau. Kuriami ateities planai rodo gijimą.

PADĖKITE KITIEMS!

Žmogus, patekęs į ekstremaliąją 
situaciją, gali elgtis labai įvairiai. 
Jis gali tapti agresyvus kitų ir 
savo atžvilgiu. Ypač neatsparūs 
stresui gali ryžtis savižudybei. 
Gali atsirasti neigiamas požiū-
ris ne tik į pačią situaciją, bet 
ir į kitas susijusias problemas. 
Vieni žmonės bus prislėgti ir ap-
atiški, kiti neigs situaciją, steng-
sis apie ją negalvoti. Norintieji 
padėti stresą išgyvenantiems 
žmonėms, turi iš anksto žinoti, 
kad dauguma nukentėjusiųjų 
neieškos paramos ar gydymo, dažnai jie atsisakys pagalbos. Svarbiausia prisiminti, kad bet 
kokia reakcija į stresą yra normali reakcija į nenormalią situaciją, o visos elgesio problemos 
yra laikinos. Reikia tiesiog padėti žmogui priimti atsiradusius jausmus, pasikeitusią po eks-
tremaliosios situacijos realybę, nekaltinti kitų, priimti pagalbą ir paramą ir pamažu grįžti prie 
savo pareigų. Tą gali kiekvienas žmogus. Dažnai užtenka paprasčiausios emocinės pagalbos 
ir draugų paramos. 

Kaip reaguoti į aštrias stresines reakcijas? 

Verksmas. Užjauskite verkiantį žmogų. Nebūtina sakyti kokius nors žodžius, tiesiog atsisės-
kite šalia, paglostykite, apkabinkite, paimkite už rankos. Jeigu ašaros nesiliauja, pasiūlykite 
išgerti stiklinę vandens ir drauge užsiimti kokia nors veikla.
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Isterija. Isteriją būtina nutraukti. Dėl pašalinių asmenų isterija dar labiau didėja, todėl reikia 
paprašyti pašalinių išeiti arba isterijos apimtą žmogų išsivesti į ramią vietą. Tada išklausykite 
jį, parodykite, kad girdite ir pritariate, vadinkite jį vardu, bet nediskutuokite ir nesiginčykite, 
nes bet kokie žodžiai tik įpils į ugnį alyvos. Nesakykite šabloninių frazių: „nusiramink“, „taip ne-
galima“, „susiimk“. Kalbėkite taikiai ir tik trumpomis frazėmis: „išgerk vandens“, „nusiprausk“. Po 
10–15 minučių žmogus pradės rimti. Isterija atima daug jėgų, todėl po to leiskite jam pailsėti.

Apatija. Žmogus, patyręs ypač gilų sukrėtimą, gali netekti jėgų bei emocijų ir pajusti didžiulę 
vidinę tuštumą. Pabandykite jį įtraukti į nesudėtingą veiklą – pasikalbėkite, drauge pasivaikš-
čiokite, išgerkite arbatos, padėkite aplinkiniams ir pan.

Pyktis, agresija. Ekstremalioji situacija staiga iš pagrindų sugriauna įprastą gyvenimą, to-
dėl tai patyręs žmogus turi teisę pykti. Su agresyviai nusiteikusiu žmogumi kalbėkite ramiai, 
vadinkite jį vardu. Demonstruokite geranoriškumą, nekaltinkite jo, o tik jo veiksmus. Labai 
padeda humoras. Supraskite, kad tokį elgesį lėmė stresas ir kad pyktis yra nukreiptas ne prieš 
aplinkinius, o prieš pačią situaciją. Jeigu įmanoma, raskite jam sunkios fizinės veiklos.

Baimė. Tai labai galinga emocija, kuri užvaldo žmogų dažnai nepalikdama vietos niekam 
kitam. Galima jausti baimę dėl savo ir artimųjų gyvybės ir sveikatos, tamsos baimę, baimę 
dėl to, kad įvykis pasikartos ar niekada nesibaigs, ir pan. Nepalikite baimės apimto žmogaus 
vieno. Pasikalbėkite apie tai, ko jis bijo, – tai padės sumažinti baimę. Gerbkite žmogaus baimę. 
Nesakykite „tai niekai“, „kvailystė“, „negalvok apie tai“. Raskite žmogui kokios nors veiklos – tai 
nukreips jo dėmesį.

Nerimas. Svarbu prašnekinti žmogų ir suprasti, kas jam kelia nerimo. Nerimą dažniausiai su-
kelia informacijos stoka, todėl suteikę reikalingos informacijos jį išsklaidysite. Nerimastingas 
mintis gali išsklaidyti protinė arba fizinė veikla. 

Kaltė. Žmonės, išgyvenę kritinį įvykį, dažnai jaučia kaltę dėl to, kas įvyko, kad įvykiui nepa-
sirengė, dėl savo elgesio. Žmonės gali jausti kaltę dėl to, kad jie išgyveno, o kiti žuvo, dėl 
to, ko nepasakė ar nepadarė, o dabar jau vėlu. Kaltės jausmas dažnai nepagrįstas, bet labai 
gniuždantis. Žmogų, kurį kankina kaltės jausmas, reikia išklausyti ir parodyti, kad girdite jį ir su-
prantate. Nekaltinkite, nevertinkite jo veiksmų, neįtikinėkite, kad jis nekaltas, nepatarinėkite. 
Priimkite jį tokį, koks yra, ir įtikinkite, kad vertėtų kreiptis į psichologą. 
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Kaip suteikti psichologinę paramą? 

Ypač svarbu suteikti psichologinę paramą evakuotiems žmonėms jų laikino apgyvendinimo 
vietose. Žmonės, patekę į ekstremaliąją situaciją, išplėšti iš įprastos namų aplinkos, patyrę 
netektį, atskirti nuo artimųjų, patiria didžiulį stresą. Galima padėti jiems susitaikyti su realybe, 
suteikti emocinę paramą, įtraukti į veiklą ir taip palengvinti kančias. Pagrindiniai paramos tei-
kimo principai yra šie:

• pasirūpinti ir apsaugoti nuo pavojų; 
• suteikti informacijos apie tai, kas vyksta;
• suteikti emocinę paramą;
• skatinti tarpusavio bendravimą;
• skatinti žmonių pasitikėjimą savimi;
• padėti susisiekti su šeimos nariais.

Rūpinimasis ir apsauga nuo pavojų. Žmonės, patyrę ekstremaliąją situaciją, yra labai pažei-
džiami, todėl pirmiausia reikėtų pasirūpinti, kad jie jaustųsi saugūs. Patalpos, kuriose laikinai ap-
gyvendinami nukentėję žmonės, turi būti apsaugotos nuo aplinkos grėsmių – šalčio, kritulių, 
cheminių medžiagų, gaisro dūmų ir pan. Jose negali būti jokių papildomų pavojų – duženų, 
išsiliejusių skysčių, aštrių daiktų, aitrių kvapų. Žmonėms turi būti užtikrintos sanitarinės sąlygos 
ir sudarytos sąlygos pailsėti. Turi būti parūpinta maisto ir gėrimų, drabužių, apklotų, gultų. Taip 
pat būtina pasirūpinti nukentėjusiųjų fizine būkle ir, jeigu reikia, suteikti pirmąją medicinos 
pagalbą (sutvarstyti žaizdas, duoti vaistų). Negalima pamiršti žmonių, turinčių specialiųjų po-
reikių, – būtina turėti neįgaliųjų vežimėlių, akinių, klausos aparatų, vaikštynių, specialios medici-
nos įrangos. Reikia išsiaiškinti visų nukentėjusiųjų poreikius ir pagal galimybes juos patenkinti. 

Tam tikrų grėsmių gali kelti agresyviai nusiteikę, girti, panikuojantys arba pernelyg prislėgti 
nukentėjusieji. Juos reikėtų stebėti ir, esant reikalui, įsikišti. Taip pat reikia stebėti, kad žmonės 
negrįžtų į pavojingas vietas ir nenukentėtų nuo įvykio poveikio, kurio neįvertina dėl psichinės 
būklės. 

Informacijos suteikimas. Žmonėms būtinai reikės informacijos. Jie norės sužinoti, kas at-
sitiko, kodėl, kas padaryta ir ką daryti toliau. Reikės atsakyti į klausimus, kad jie susidarytų 
realų vaizdą apie tai, kas vyksta. Paneikite jaudinančius gandus, paaiškinkite, kaip yra iš tikrųjų. 
Nemeluokite netgi norėdami padrąsinti. Nesakykite, kad greitai bus maisto, vaistų, kad galės 
vykti namo, jeigu nesate tikri, kad taip ir bus. Jeigu tarp nukentėjusiųjų bus senyvo amžiaus 
žmonių, prireiks kantrybės, nes teks keletą kartų kartoti atsakymus į tuos pačius klausimus – 
kas atsitiko, kas jiems padės, kur jie nakvos ir pan. Su stresą patyrusiais žmonėmis reikės kal-
bėtis aiškiai, glaustai, suprantamais žodžiais, nevartoti specifinių terminų. 

Emocinė parama. Užjauskite nukentėjusius žmones, paskatinkite juos kalbėti ir išklausykite. 
Nepalikite nė vieno žmogaus vienišo. Leiskite jiems suprasti, kad domitės, kad suprantate 
jų būseną ir gerbiate jų jausmus. Nekritikuokite, nekaltinkite. Padrąsinkite, suteikite vilties ir 
tikėjimo, kad sunkumai bus įveikti. Nesakykite „viskas bus gerai“ – jiems taip neatrodo, geriau 
sakykite „taip, buvo baisu“, „taip, buvo liūdna“, bet „pavojus jau praėjęs“, „mes esame saugūs“.

Norėdami pagelbėti tiems, kurių artimieji žuvo, elkitės pagarbiai ir užjaučiamai. Neverskite 
kalbėti, nekamantinėkite, leiskite pabūti vieniems. Supraskite, kad kiekvienas savo liūdesį ir 
sielvartą išreiškia skirtingai (pvz., daug verkia, neverkia, užsisklendžia, elgiasi ciniškai, piktnau-
džiauja vaistais, alkoholiu). 
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Klausimai ir užduotys

•	 Ar	esate	išgyvenę	kokią	nors	nelaimę,	avariją,	katastrofą,	prievartą?	Patyrėte	
netektį? Matėte mirtį? Jeigu taip, prisiminkite:

° Kokios buvo pirmosios mintys?

° Ką galvojote vėliau?

° Ką tuomet darėte?

° Kokios mintys jus buvo apėmusios? 

° Kaip jūs bandėte tai išgyventi?

° Kaip padėtumėte sau, jeigu dar kartą tai patirtumėte?

° Kokie buvo teigiami šio patyrimo aspektai?
•	 Kokios	gali	būti	stresinės	reakcijos?	Ar	mokėtumėte	jas	atpažinti?	
•	 Ar	reikia	baimintis	stresinių	reakcijų?	Kodėl?
•	 Kokie	požymiai	rodo,	kad	būtinai	reikia	kreiptis	pagalbos	į	profesionalų	

psichologą ar medikus?

Venkite žmonėms, kurių artimieji žuvo, sakyti tokias užuojautos frazes:

– Aš žinau, kaip tu jautiesi...
– Taip galbūt buvo geriausia...
– Jam dabar geriau...
– Galų gale jis nesikankino...
– Taip buvo lemta...
– Greitai tu pasijusi geriau...
– Tu esi gana stiprus, susidorosi...
– Gerai, kad tu gyvas...
– Gerai, kad daugiau niekas nežuvo...
– (Vaikui) Tu dabar esi šeimos galva...
– Vieną dieną tu gausi atsakymus...
– Pakalbėkime apie ką nors kita...

Šaltinis: „Psychological First Aid - MRC Field Operations Guide“, 2006. 

Tarpusavio bendravimas. Skatinkite tarpusavio bendravimą. Adekvačiau į situaciją reaguo-
jančius žmones galima paskatinti pasikalbėti su aštriai į situaciją reaguojančiais žmonėmis. 

Pasitikėjimo savimi skatinimas. Žmonės jaučiasi blogai, kai yra bejėgiai ir labai priklausomi 
nuo tų, kurie juos globoja. Reikia skatinti žmones veikti ir suteikti jiems galimybę veikti tai, ką 
jie sugeba, ir tai, ką jie gali. Galima patikėti suregistruoti žmones, surašyti artimųjų kontakti-
nius duomenis, išdalyti maistą, antklodes. Nuostata „tu gali“ grąžins nukentėjusįjį į veikiančio 
žmogaus poziciją ir labai pagerins psichologinę būseną. 

Pagalba susisiekti su šeimos nariais. Tai pirmenybinė veikla. Nežinoma šeimos narių buvi-
mo vieta, nežinia, ar jie saugūs, didina nerimą ir sunkina psichologinę būklę. Negalima leisti 
ieškoti artimųjų patiems, bet reikia daryti viską, kas įmanoma, siekiant išsiaiškinti šeimos narių 
kontaktus ir su jais susisiekti. Gali būti, kad jie taip pat jaudinasi, todėl tikslūs duomenys apie 
laikinai apgyvendintus asmenis turi būti perduoti specialiosioms tarnyboms.

Jeigu žmogus, kurį norite užjausti, 
pats taip pasakys, galite pritarti.
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EKSTREMALIŲ-
JŲ SITUACIJŲ 
VALDYMAS
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Ekstremaliųjų situacijų valdymas – tai civilinės saugos sistemos subjektų veiksmai, kuriais 
per įvykius, ekstremaliuosius įvykius arba ekstremaliąsias situacijas siekiama išgelbėti gyven-
tojų gyvybes, išsaugoti sveikatą ir turtą, atlikti gelbėjimo, paieškos darbus, atkurti būtiniausias 
gyvenimo bei veiklos sąlygas ir apsaugoti aplinką. 

Galimų ekstremaliųjų situacijų valdymas yra iš anksto suplanuotas ir aprašytas Ekstremaliųjų 
situacijų valdymo planuose: numatyti vadovavimo ir informacijos perdavimo mechanizmai, 
suplanuoti reikalingi ištekliai, visos valstybės ir savivaldybės institucijos yra pasiskirsčiusios 
funkcijomis ir atsakomybe. Dėl konkrečios didelio masto ekstremaliosios situacijos taip pat 
gali tekti imtis specifinių, nestandartinių veiksmų, kurie priklausys nuo ekstremaliosios situ-
acijos pobūdžio, vietos, metų ir paros laiko, oro sąlygų ir pan. Todėl tinkamas reagavimas į 
iškilusias grėsmes ir didelio masto ekstremaliosios situacijos valdymas būtų didžiulis iššūkis 
visoms šalies institucijoms ir gyventojams. 

Skirtingo pobūdžio ekstremaliosios situacijos tik atrodo labai skirtingos, tačiau reagavimas į 
jas paklūsta tam tikroms bendroms taisyklėms. Reaguojant į bet kokio pobūdžio gresiančias 
ar susidariusias ekstremaliąsias situacijas turi būti keliami ir sprendžiami iš esmės tokie patys 
uždaviniai: įvertinama situacija, mažinamas pavojus, apsaugomi gyventojai ir organi-
zuojamas bei koordinuojamas situacijos valdymas. 

Mokymosi rezultatai: 

•	 gebėsite apibūdinti reagavimo į ekstremaliąsias situacijas pagrindinius 
uždavinius;

•	 gebėsite atskirti pavojaus šaltinio kontrolės ir pavojaus poveikio 
mažinimo veiksmus;

•	 gebėsite paaiškinti, iš ko susideda situacijos vertinimas, gyventojų 
apsauga, valdymo organizavimas.

Ekstremaliųjų situacijų 
valdymas
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SITUACIJOS VERTINIMAS

Situacijos vertinimas yra skirtas išsiaiškinti galimą pavojaus plitimą bei poveikį ir nustatyti iški-
lusias problemas. Išsamus ir detalus situacijos vertinimas susideda iš keleto elementų:

• grėsmės nustatymas ir pavojaus klasifikavimas,
• pavojaus ir aplinkos stebėsena,
• žmonių, esančių pavojaus poveikio zonoje, stebėsena,
• žalos turtui ir aplinkai įvertinimas.

Grėsmės nustatymas ir pavojaus klasifikavimas. Ši veikla prasideda gavus informacijos 
apie artėjančią grėsmę (stichines oro sąlygas, artėjantį vulkaninių pelenų debesį, radioakty-
vųjį debesį ir pan.) arba apie jau kilusį įvykį (sprogimą, gaisrą, avariją, epidemiją ir t. t.). Pirminė 
informacija gali būti gaunama labai įvairiai: orų prognozė, oficialūs pranešimai, skambutis 
bendrosios pagalbos telefonu 112, suveikusios apsaugos sistemos, radiacinio fono stebėjimo 
prietaisų, dujų analizatorių duomenys ir pan. Pirminė informacija tikslinama – nustatomi grės-
mės parametrai: vieta, laikas, numatoma trukmė, dydis (kritulių kiekis, išsiliejusios medžiagos 
pavadinimas ir kiekis, cheminių medžiagų koncentracija, susirgusiųjų skaičius, žemės drebė-

Pavojaus šaltinio kontrolė
Pavojaus poveikio mažinimas

Grėsmės nustatymas ir pavojaus 
klasifikavimas
Pavojaus ir aplinkos stebėsena
Žmonių, esančių pavojaus 
poveikio zonoje, stebėsena
Žalos turtui ir aplinkai įvertinimas

Institucijų sutelkimas
Ekstremaliosios situacijos 
valdymo teisinės procedūros
Informacijos valdymas
Visuomenės informavimas
Žmogiškųjų ir materialinių 
išteklių valdymas
Vadovavimas ir veiksmų 
koordinavimas

Perspėjimas ir informavimas
Pavojingos zonos apsauga
Paieška ir gelbėjimas
Evakavimas ir (arba) slėpimas(-is)
Pagalba nukentėjusiesiems
Medicinos pagalba
Saugumo užtikrinimas

REAGAVIMAS Į EKSTREMALIĄSIAS SITUACIJAS
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jimo stiprumas balais, vėjo greitis ir pan.). Pagal nustatytus pavojaus ar grėsmės parametrus 
situacija klasifikuojama pagal naudojamus įvairius kriterijus, t. y. sprendžiama, ar įvykis atitinka 
ekstremaliųjų įvykių kriterijus, ar reikia skelbti ekstremaliąją situaciją, ar reikia steigti darbų ko-
ordinavimo štabą, ar reikia informuoti šalies vadovus, kaimynines valstybes apie įvykį ir pan. 
Dėl tokio klasifikavimo galima pasirengti grėsmei ir tinkamai į ją reaguoti.

Pavojaus ir aplinkos stebėsena. Antrasis situacijos 
vertinimo elementas – tai pavojaus plitimo stebėjimas 
ir analizavimas laiko, erdvės ir aplinkos atžvilgiu. Ren-
kama informacija apie tai, kokia kryptimi, kaip greitai 
pavojus plinta ir kokioje aplinkoje tai vyksta, fiksuo-
jant aplinkos sąlygas, kurios gali padidinti (sumažinti) 
pavojaus poveikį arba apsunkinti (palengvinti) reaga-
vimo veiksmus. Pavyzdžiui, gaisro atveju stebimi šalia 
esantys ir galintys užsidegti mediniai statiniai; kylant 
potvyniui, analizuojama, ar kylantis vanduo gali kelti 
pavojų tankiai apgyvendintoms teritorijoms, pramo-
nės įmonėms, ypač svarbios infrastruktūros objektams; 
prognozuojant stiprius vėjus, analizuojamas nestabilių 
konstrukcijų pažeidžiamumas, o kilus epidemijai – gy-
ventojų skaičius ir t. t.

Žmonių, esančių pavojaus poveikio zonoje, stebėse-
na. Vertinant situaciją, labai svarbu žinoti, kiek žmonių 
tam tikru laiku yra pavojaus poveikio zonoje, kiek nu-
kentėjusiųjų, dingusiųjų, žuvusiųjų. Siekiant sėkmingai 
vykdyti paiešką, suteikti pagalbą ypač svarbi informacija 
apie dingusius ir nukentėjusius žmones. Taip pat svar-
bu, ar tarp nukentėjusiųjų yra vaikų, senyvo amžiaus 
žmonių, riboto judėjimo žmonių (ligonių, globos namų 
gyventojų, kalinių), turistų. Kiekvienos minėtos žmonių 
grupės gelbėjimas skirsis ir turi būti organizuojamas 
atsižvelgiant į tikėtiną jų elgesį. Pavyzdžiui, ligoniai, ka-
liniai, vaikai patys neturės galimybės evakuotis, o ir jų 
evakavimo organizavimas skirsis nuo visų kitų gyvento-
jų evakavimo. Taip pat tikėtina, kad nuolatiniai gyvento-
jai bus mažiau linkę evakuotis iš pavojingos teritorijos 
nei atvykę turistai – tai taip pat kels tam tikrų problemų 
pareigūnams. Todėl, norint suplanuoti gelbėjimo veiks-
mus ir juos sėkmingai atlikti, reikia stebėti bei progno-
zuoti žmonių elgesį per ekstremaliąją situaciją.

Žmonių stebėsena apima ne tik nukentėjusiuosius, bet ir civilinės saugos sistemos pajėgų 
pareigūnus, darbuotojus. Reikia skaičiuoti, analizuoti, kiek žmonių reikės gelbėjimo operaci-
joms, kad būtų galima įvertinti, kiek žmonių realiai reikia, iš kur jų galima pasitelkti papildo-
mai, kaip organizuoti pamainų darbą ir pan.

Radiacinės saugos centro specialistai 
vertina radiacinės taršos dydį.

Prognozuojamas taršos plitimas.
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Žalos turtui ir aplinkai įvertinimas. Ketvirtasis situacijos vertinimo elementas – ekstremalio-
sios situacijos padarytos žalos turtui ir aplinkai įvertinimas. Ši veikla tęsiasi ir po ekstremalio-
sios situacijos likvidavimo. Per pirminį reagavimo etapą žalos vertinimas apima fiziškai paveik-
tos teritorijos nustatymą ir žalos intensyvumą. Dėl tokio pobūdžio vertinimo reaguojančios 
tarnybos gali nustatyti, ar pakaks turimų išteklių ir, jeigu reikia, pasitelkti papildomų išteklių iš 
nepaveiktų teritorijų.

PAVOJAUS MAŽINIMAS

Pavojaus mažinimo veiksmus galima apibūdinti kaip aktyvius gelbėjimo veiksmus. Jie gali 
būti labai įvairūs, tiesiogiai priklauso nuo pavojaus pobūdžio ir turi būti atliekami greitai. Ga-
limi dviejų rūšių pavojaus mažinimo veiksmai:

• pavojaus šaltinio kontrolė, 
• pavojaus poveikio mažinimas.

Pavojaus šaltinio kontrolė. Pavojaus plitimas stabdo-
mas kontroliuojant (likviduojant, neutralizuojant) pa-
vojaus šaltinį ir saugant aplinką nuo pavojaus išplitimo. 
Pavyzdžiui, gaisras stabdomas liejant ant jo vandenį ar 
kitokias gesinamąsias medžiagas; išsiliejusios cheminės 
medžiagos neutralizuojamos arba surenkamos į talpy-
klas, o prakiurusi autocisterna užtaisoma; degant cister-
nai su propano dujomis aušinama greta esanti cisterna 
su chloru, kad nuo karščio išsiplėtęs chloras nesudras-
kytų cisternos ir neišsilietų. Paprastai galima tik techni-
nio pobūdžio pavojaus šaltinio kontrolė. Gamtinio po-
būdžio pavojų šaltiniai: vėjas, žaibas, kylantis vanduo, 
žemės drebėjimas, negali būti kontroliuojami.

Pavojaus poveikio mažinimas. Pavojaus poveikis gali 
būti mažinamas nukreipiant pavojų (jo plitimą) nuo 
pažeidžiamų objektų – gyvenamųjų teritorijų, gamy-
klų, ypatingos svarbos infrastruktūros objektų. Skubios 
pavojaus poveikio mažinimo priemonės ypač aktualios 
turint informacijos apie gresiantį pavojų. Pavojus gali 
būti nukreipiamas, pavyzdžiui, per potvynį vandens 
srautas nukreipiamas smėlio maišų užtvaromis, o terša-
lai vandenyje surenkami statant bonines užtvaras. Taip 
pat gali būti taikomos apsaugos nuo pavojaus priemo-
nės: vamzdynų apšiltinimas gresiant speigui, pastatuo-
se esančių daiktų pakėlimas gresiant (esant) potvyniui, 
daiktų atitraukimas nuo langų kilus miško gaisrui, artė-
jant uraganui turi būti uždaromos langinės arba langai 
dengiami faneros plokštėmis ir t. t.

Potvynio vandens srautas nukreipiamas 
smėlio maišų užtvaromis.

2010 m. kovo 26 d. Pagėgiuose pilstomi 
smelio maisai pylimų tvirtinimui.
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GYVENTOJŲ APSAUGA

Gyventojų apsauga nuo pavojų yra pagrindinė funkcija reaguojant į gresiančias ar susidariu-
sias ekstremaliąsias situacijas. Ji negali būti suprantama labai siaurai – tik išgelbėti iš degančio 
pastato ar ištraukti iš griuvėsių ar vandens. Visapusiškai gyventojų apsaugai gali prireikti labai 
daug sudėtingų veiksmų, kuriuos turės atlikti ne tik pagrindinės gelbėjimo veiksmus atliekan-
čios civilinės saugos sistemos pajėgos (ugniagesiai gelbėtojai, medikai, policininkai). Darniai 
veikti turės labai įvairios valstybės, savivaldybių ir kitos institucijos, įstaigos ir organizacijos. 
Gyventojų apsauga susideda iš šių veiksmų:

• perspėjimas ir informavimas,
• pavojingosios zonos apsauga,
• paieška ir gelbėjimas,
• evakavimas ir (arba) slėpimas(-is),
• pagalba nukentėjusiems,
• medicinos pagalba,
• saugumo užtikrinimas.

Pirmasis iššūkis organizuojant gyventojų apsaugą yra nuspręsti, kokios gyventojų apsaugos 
priemonės bus reikalingos, kokios yra veiksmingos, per kokį laiką jų reikia imtis, kuriose teri-
torijose esančių gyventojų apsaugą reikia organizuoti. Šios veiklos sėkmė tiesiogiai priklauso 
nuo situacijos vertinimo išvadų.

Perspėjimas ir informavimas. Perspėjimas apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situ-
aciją paprastai yra pirmasis reagavimo veiksmas. Gresiant ar susidarius ekstremaliajai situaci-
jai, svarbu kuo greičiau bei tiksliau perspėti ir informuoti visuomenę apie atsiradusią grėsmę 
bei pateikti rekomendacijas, kaip elgtis. Visuomenė informuojama įvairiai: jungiamos civilinės 
saugos sirenos, siunčiami trumpieji pranešimai tiesiogiai į gyventojų mobiliuosius telefonus, 
skelbiami pranešimai šalies žiniasklaidoje, teikiamos rekomendacijos gyventojams, informuo-
jamos institucijos, kurios turės dalyvauti likviduojant ekstremaliąją situaciją. 

Pavojingosios zonos apsauga. Pavojingosios zonos dydis priklauso nuo to, kokio pobūdžio 
ekstremalioji situacija ir koks jos poveikis. Pavyzdžiui, pastato griūties atveju saugoma pa-
vojingoji zona bus gana ribota, o radiacinės taršos atveju tokia zona gali siekti dešimtis ar 
net tūkstančius kvadratinių kilometrų. Visais atvejais patekimas į pavojingąją zoną yra ribo-
jamas arba draudžiamas. Tam nustatomas saugomos teritorijos perimetras, statomi kontro-
lės postai, kuriuose pareigūnai kontroliuoja patekimą į pavojingąją zoną. Perimetro apsauga 
užtikrinama, kad žmonės nepateks į pavojingąją zoną specialiai ar netyčia, dėl to leidžiama 
pavojingojoje zonoje dirbantiems pareigūnams veikti netrukdomai, nesirūpinant, kad kažkas 
papildomai nukentės, taip pat užtikrinama, kad, kilus antriniams pavojams, bus mažiau nu-
kentėjusiųjų. Pareigūnai, saugodami patekimą į pavojingąją zoną, taip pat užtikrina ir gyven-
tojų turto apsaugą nuo galimo plėšikavimo ir nuramina žmones, kurie dėl pavojingų sąlygų 
paliko namus (evakavosi).

Paieška ir gelbėjimas. Ši veikla gelbėtojams yra pirmenybinė, bet labai sudėtinga. Ji turi būti 
vykdoma labai greitai, nes sužeistiesiems, negavusiems medicinos pagalbos ilgiau nei 24 va-
landas, galimybė išgyventi žymiai sumažėja. Tačiau nepaisant poreikio veikti greitai, paieška ir 
gelbėjimas dažniausiai vyksta labai netiksliomis, neapibrėžtomis aplinkybėmis, kai nėra aišku, 
ar reikia ieškoti, kur ieškoti, kiek žmonių gali būti rasta, kokios būklės jie gali būti ir t. t. Be to, 
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paieškos ir gelbėjimo organizavimas bei reikalinga įranga ir technika skiriasi atsižvelgiant į tai, 
kokioje aplinkoje vykdoma paieška – gaisro vietoje ar miške, vandenyje ar griuvėsiuose. Gali 
prireikti sraigtasparnių, sunkiosios technikos, narų, gausių savanorių paieškos būrių, kinologų 
su šunimis ir t. t.

Evakavimas, slėpimas(-is). Atsižvelgiant į situacijos vertinimą, gyventojai gali būti evakuoja-
mi į saugias teritorijas arba apsaugomi nuo pavojingų aplinkos veiksnių uždarose patalpose 
(kolektyvinės apsaugos statiniuose). 

Gyventojų evakavimas į saugias teritorijas yra labai sudėtingas veiksmas, reikalaujantis daug 
žmogiškųjų ir materialinių išteklių: reikia transporto evakuoti žmones, kurie negalės ar netu-
rės galimybės evakuotis savo transportu, fizinės pagalbos tiems, kurie negali patys eiti. Reikia 
įsteigti evakavimo punktus ir organizuoti jų darbą, nustatyti evakavimo(-si) maršrutus, nu-
kreipti žmones tinkamais keliais ir organizuoti tvarkingą transporto judėjimą. Specialus dė-
mesys skiriamas evakuojant tam tikrų įstaigų gyventojus (ligoninių, slaugos namų, kalėjimų), 
vaikus iš mokyklų, gyventojus, neturinčius savo transporto, žmones, kuriems reikia fizinės 
pagalbos. 

Slėpimasis uždarose patalpose arba apsauga kolektyvinės apsaugos statiniuose yra papras-
tesnis veiksmas, bet tam tikrais atvejais gali būti labai komplikuotas, ypač jeigu dėl pavo-
jaus pobūdžio reikia apsaugoti kvėpavimo organus. Jeigu situacija reikalauja tokių gyventojų 
veiksmų, sėkmė tiesiogiai priklauso nuo gyventojų informavimo ir pateiktų rekomendacijų 
aiškumo. Žmonės, slėpdamiesi namuose, turi žinoti, kad tikrai reikia likti patalpose, kiek laiko, 
kaip jie turi elgtis likę patalpose, pavyzdžiui: išjungti šildymo/vėdinimo/kondicionavimo sis-
temas, užsandarinti duris, langus, kvėpuoti pro drėgną rankšluostį ir pan. Žmonės taip pat turi 
žinoti, kur yra artimiausi kolektyvinės apsaugos statiniai.

Pagalba nukentėjusiesiems. Tiesioginė pagalba nukentėjusiesiems: laikinas apgyvendini-
mas, maitinimas, būtiniausių gyvenimo sąlygų sudarymas, pirmoji psichologinė parama – 
tampa ypač svarbi labai didelio masto nelaimių atvejais. Tokia veikla būtina, kai žmonės pri-
versti palikti savo namus – evakuotis ir laikinai apsistoti kolektyvinės apsaugos statiniuose. 
Nukentėjusieji registruojami ir laikinai apgyvendinami. Registracija yra labai svarbi veikla, nes 
dėl tikslių duomenų apie nukentėjusiuosius (skaičius, būklė, lytis, amžius, tautybė, vardas ir pa-
vardė, artimųjų kontaktiniai duomenys) galima nustatyti tikslesnį poreikį organizuojant mai-
tinimą, apgyvendinimo bei kitas būtiniausias gyvenimo sąlygas, tai gali padėti ir susisiekti su 
artimaisiais. Pirmosios psichologinės paramos laikinose nukentėjusiųjų apgyvendinimo vie-
tose tikslas – stebėti žmones, jų reakcijas, suteikti jiems reikalingą informaciją, padėti susisiekti 
su artimaisiais, nukreipti elgesį tinkama linkme, stabdyti nerimastingas kalbas, agresiją ir t. t.

Žmonių paieška ir gelbėjimas. Žmonių gelbėjimas.
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Medicinos pagalba. Ši veikla tradiciškai siejama 
su pirmosios medicinos pagalbos teikimu įvykio 
vietoje ir pervežimu į gydymo įstaigas. Tačiau, 
jeigu nukentėjusiųjų labai daug, įvykio vietoje 
jie bus paskirstomi siekiant nustatyti asmenis, 
esančius sunkiausios būklės, kad pirmiausia jie 
būtų nuvežti į ligonines. Lengviau nukentėju-
siems pirmoji medicinos pagalba galės būti su-
teikiama ir netoli įvykio vietos įkurtuose medici-
nos pagalbos punktuose.

Teikiant medicinos pagalbą didelio masto nelaimių atvejais dideli iššūkiai tenka ligoninėms – 
joms reikia suteikti pagalbą dideliam skaičiui žmonių. Ligoninių veikla tokiais atvejais turi būti 
skubiai perorganizuojama, nes teks spręsti daug papildomų klausimų: dėl ligoninės apsau-
gos, ligonių srauto valdymo, papildomo personalo pasitelkimo. Jeigu nukentėjusieji veža-
mi iš aplinkos, kuri yra užteršta cheminėmis, biologinėmis ar radiologinėmis medžiagomis, 
papildomai gali būti reikalingos ir ligonių sanitarinio švarinimo (kenksmingumo pašalinimo) 
procedūros.

Pavojingų ar ypač pavojingų užkrečiamųjų ligų, bioteroristinių išpuolių atvejais atsiranda 
papildomos veiklos: kai kyla reali grėsmė, kad gyventojai gali susirgti pavojingomis ar ypač 
pavojingomis užkrečiamosiomis ligomis, gali būti taikoma visuotinė imunoprofilaktika (skie-
pijimas), visoje užkrėstoje teritorijoje gali būti skelbiamas karantinas, o asmenys, sergantys 
užkrečiamąja liga arba turėję sąlytį su sergančiaisiais, gali būti izoliuojami nuo aplinkinių.

Jeigu per nelaimę žūsta daug žmonių, reikia organizuoti žuvusiųjų tvarkymą: surinkti ir sutvar-
kyti kūnus, identifikuoti žuvusiųjų asmenybes, suregistruoti, išrašyti mirties liudijimus ir t. t.

Saugumo užtikrinimas. Žmonių saugumui 
užtikrinti svarbiausia yra kuo greičiau išvesti ar 
išnešti juos į saugią aplinką. Reikia vadovautis 
principu „minimalus laikas užterštoje aplinkoje, 
maksimalus atstumas nuo pavojaus šaltinio“. 
Jeigu aplinka, į kurią pateko nukentėjusieji, yra 
užteršta cheminėmis, biologinėmis ar radiolo-
ginėmis medžiagomis, tam, kad teršalai nebūtų 
pernešami į „švarią“ aplinką, būtina atlikti nu-
kentėjusių žmonių sanitarinį švarinimą, t. y. pa-
šalinti (nuplauti) ant drabužių, kūno patekusias 
kenksmingąsias medžiagas, kurios gali padaryti 
neigiamą poveikį medikams, gelbėtojams, kitiems žmonėms. Sanitarinis švarinimas apima ne 
tik nukentėjusių žmonių, bet ir reaguojančių tarnybų personalo (ugniagesių gelbėtojų, poli-
cininkų, medikų ir kt.), technikos ir įrangos, buvusių užterštoje zonoje, švarinimą. 

Likvidavus įvykį, per kurį buvo panaudotos cheminės, biologinės ar radiologinės medžiagos, 
žmonės į patalpas gali grįžti tik kruopščiai išvalius patalpas. Taip pat reikia įsitikinti, kad buvu-
sioje užterštoje teritorijoje nebeužteršti oras ir gruntas, vanduo tinkamas vartoti, nes net maži 
kiekiai pavojingųjų medžiagų gali kenkti sveikatai ir sukelti ilgalaikių padarinių.

Sanitarinis švarinimas.
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SITUACIJOS VALDYMO ORGANIZAVIMAS

Ekstremaliosios situacijos valdymas skiriasi nuo įvykio likvidavimo pirmiausia tuo, kad įvykių 
likvidavimas yra įprasta civilinės saugos pajėgų veikla. Jie yra valdomi pagal aiškias ir įprastas 
procedūras. Ekstremaliosios situacijos valdymas yra daug sudėtingesnis, nes iškyla papildo-
mų, dažnai neįprastų užduočių ir atsiranda poreikis kartu veikti institucijoms, kurios retai vei-
kia kartu. Ekstremaliosios situacijos valdymo efektyvumas priklauso nuo tinkamo situacijos 
valdymo organizavimo. 

Situacijos valdymo organizavimas apima šias pagrindines veiklas:

• institucijų sutelkimas,
• ekstremaliosios situacijos valdymo teisinės procedūros,
• informacijos valdymas,
• visuomenės informavimas,
• žmogiškųjų ir materialinių išteklių valdymas,
• vadovavimas ir veiksmų koordinavimas.

Institucijų sutelkimas. Pirmosios institucijos dėl įvykio valdymo pradedamos telkti gavus 
pranešimą apie įvykį bendruoju pagalbos telefonu 112. Į įvykio vietą atvyksta civilinės saugos 
sistemos pajėgos, kurių dalyvavimas pagal vykdomas funkcijas, reagavimo galimybes ir įvykio 
pobūdį yra būtinas. Pirmieji į įvykio vietą atvykę pareigūnai įvertina situaciją ir, atsižvelgdami į 
įvykio pobūdį ir mastą, pasitelkia reikalingas pajėgas bei išteklius, kviečia kitų susijusių institu-
cijų atstovus, kurie konsultuoja gelbėjimo darbų vadovą, teikia siūlymus dėl įvykio vertinimo 
ir padarinių šalinimo. 

Ekstremaliosios situacijos valdymo teisinės procedūros. 

Pagrindinės ekstremaliosios situacijos valdymo teisinės procedūros: 

• Ekstremaliųjų situacijų komisijos sušaukimas,
• Ekstremaliosios situacijos skelbimas,
• Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro sušaukimas,
• Ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo paskyrimas.

Informacijos valdymas. Informacijos valdymas apima tokias veiklas: informacijos gavimas 
(priėmimas, paieška), rūšiavimas, apibendrinimas, informacijos panaudojimas priimant 
sprendimus, pranešimų bei dokumentų parengimas ir informacijos perdavimas susijusioms 
institucijoms. Ši veikla itin svarbi pradiniame ekstremaliosios situacijos valdymo etape verti-
nant susiklosčiusią situaciją bei tolesniame ekstremaliosios situacijos valdymo etape renkant 
duomenis apie besikeičiančią situaciją. Informacijos valdymas vyksta iki pat galutinio ekstre-
maliosios situacijos ir jos padarinių šalinimo.

Visuomenės informavimas. Visuomenės informavimas apima gyventojų informavimą apie 
tai, kas įvyko (apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją), apie tai, kas yra daroma 
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(vykdomas priemones gyventojų ir turto apsaugai užtikrinti), ir apie tai, kaip elgtis susidarius 
ekstremaliajai situacijai. Dažniausiai visuomenė informuojama per žiniasklaidą. Tam, kad būtų 
perduodama teisinga informacija, ekstremaliųjų situacijų valdymo struktūrose paskiriami 
atstovai spaudai. Informacija visuomenei perduodama rengiant pranešimus spaudai, orga-
nizuojant spaudos konferencijas štabe, ekstremaliųjų situacijų operacijų centre ar specialiai 
įkurtame informacijos centre. Informacijos centre kaupiama informacija ne tik apie ekstrema-
liosios situacijos valdymo eigą, bet ir apie žuvusius, nukentėjusius, dingusius žmones, apie 
evakuotus asmenis ir jų evakavimo vietą. 

Žmogiškųjų ir materialinių išteklių valdymas. Žmogiškieji ir materialiniai ištekliai pasitel-
kiami atsižvelgiant į poreikį ir situacijos analizę. Nustačius, kokių išteklių reikia, analizuojama, 
kokių jau yra, ir svarstoma, iš kur pasitelkti trūkstamus. Žmogiškuosius išteklius dažniausiai su-
daro civilinės saugos sistemos pareigūnai, tačiau per ekstremaliąją situaciją galima pasitelkti 
į pagalbą karius ir gyventojus. Gyventojai gali pagelbėti savanoriškai arba gali būti pasitelkti 
privalomiems darbams. Materialiniai ištekliai gali būti pasitelkiami iš daugelio šaltinių: civili-
nės saugos sistemos pajėgų, savivaldybės, gretimų savivaldybių, iš ūkio subjektų, kitų įstaigų 
ir iš civilinės saugos priemonių valstybės rezervo.

Vadovavimas ir veiksmų koordinavimas. 

Ekstremaliosios situacijos židinys. Veiksmams ekstremaliosios situacijos židinyje vadovau-
ja gelbėjimo darbų vadovas. Gelbėjimo veiksmai koordinuojami darbų koordinavimo 
štabe (toliau – štabas), kuris įkuriamas kuo arčiau įvykio vietos. Štabą sudaro visų pajėgų, 
atliekančių darbus įvykio vietoje, atstovai, turintys pajėgų valdymo ir darbų organizavimo 
patirties. Štabas įkuriamas, kai įvykio vietoje darbus atlieka trijų ir daugiau institucijų pajėgos 
ir prognozuojama arba žinoma, kad yra penki ir daugiau žuvusių žmonių, arba kai pasitelkta 
pajėgų iš trijų ir daugiau savivaldybių ir gelbėjimo darbų vadovo vertinimu numatoma, kad 
darbai užtruks ilgiau kaip 6 valandas.

Savivaldybės lygis. Veiksmai gali būti koordinuojami ir pajėgoms vadovaujama savivaldybės 
lygiu savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centre, jeigu: 

• gelbėjimo darbams atlikti nepakanka įvykio vietoje sutelktų pajėgų ir materialinių išteklių;
• prireikia koordinuoti pajėgų veiksmus ir materialinių išteklių paskirstymą vienu metu kelio-

se savivaldybės teritorijos vietose;
• susidarė arba prognozuojama, kad susidarys, savivaldybės lygio ekstremalioji situacija.

Jeigu paskelbta savivaldybės lygio ekstremalioji situacija, jos likvidavimui vadovauti paskiria-
mas savivaldybės lygio ekstremaliųjų situacijų operacijos vadovas. Jeigu ekstremalioji 
situacija apima ne vieną savivaldybę, savivaldybių ekstremaliosios situacijos operacijų vado-
vai visus veiksmus derina tarpusavyje, priima kolegialius sprendimus. 

Valstybės lygis. Veiksmai koordinuojami ir pajėgoms vadovaujama valstybės lygiu per vals-
tybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centrą arba per ministerijų, kitų valstybės institu-
cijų, įstaigų operacijų centrus, jeigu:

• gresia arba susidarė valstybės lygio ekstremalioji situacija, kurios padarinių išplitimo ribos 
gali peržengti arba peržengia trijų savivaldybių ribas ir (arba) prognozuojama valstybės ly-
gio ekstremalioji situacija;
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• prireikia koordinuoti pajėgų ir materialinių išteklių paskirstymą vienu metu daugiau kaip 
trijose savivaldybėse;

• darbams atlikti telkiamos pajėgos iš visos valstybės ir (arba) kreipiamasi tarptautinės pagal-
bos.

Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos likvidavimui Ministras Pirmininkas paskiria valsty-
bės lygio ekstremaliosios situacijos operacijos vadovą, kurio sprendimais ir nurodymais 
vadovaujasi visos ekstremaliosios situacijos valdyme dalyvaujančios institucijos.  

Lietuvos tarptautinės pagalbos teikimo komanda

Civilinės saugos tarptautinė pagalba kitoms šalims teikiama siun-
čiant tarptautinės pagalbos teikimo komandą, ekspertus ir (arba) 
teikiant pagalbos priemonių. Lietuvos tarptautinės pagalbos tei-
kimo komanda (toliau – Komanda) – tai iš įvairių Lietuvos Res-
publikos institucijų deleguojamų asmenų sudaryta grupė, aprū-
pinta techninėmis ir darbo priemonėmis, išmokyta ir pasirengusi 
atlikti pagalbos teikimo operacijas. Komandą formuoja Priešgais-
rinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie VRM iš asmenų, 
kurie yra savanoriškai išreiškę valią dalyvauti Komandos veikloje ir 
civilinės saugos tarptautinės pagalbos teikimo operacijose.

Pagrindinės Komandos funkcijos: paieškos ir gelbėjimo operacijos miestuose, humanitarinės 
pagalbos gabenimas, gaisrų gesinimas ir vandens tiekimas, paieška ir gelbėjimas cheminių, 
biologinių, radiacinių ir branduolinių išpuolių sąlygomis. 

Komanda dalyvauja pratybose Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse siekdama tobu-
linti praktinius įgūdžius bei sąveiką su kitų valstybių komandomis.

Europos Sąjungos civilinės saugos mechanizmas

Įvykus labai didelio masto nelaimei, suvaldyti situaciją vienos ša-
lies pajėgų ir išteklių gali neužtekti. Europos Sąjungoje (toliau – 
Sąjunga) nuo 2001 m. spalio 23 d. veikia Sąjungos civilinės sau-
gos mechanizmas (toliau – Mechanizmas), kuriuo naudojantis 
nelaimės ištiktos šalys gali gauti arba suteikti reikalingą pagalbą. 
Mechanizmo tikslai – mažinti nelaimių rizikos lygį, pagerinti Są-
jungos pasirengimą reaguoti į nelaimes ir padėti šalims greitai 
ir veiksmingai reaguoti įvykus didelio masto nelaimėms. Jis gali 
būti naudojamas visų stichinių ir žmogaus sukeltų nelaimių 
atvejais, įskaitant teroro aktus, technologines, radiologines ir ekologines avarijas, jūros taršą 
ir skubios medicinos pagalbos atvejus Sąjungoje arba už jos ribų. Šalys, patyrusios didelio 
masto nelaimę, nesvarbu, ar jos priklauso Sąjungai, ar ne, gali paprašyti Mechanizmo veiklo-
je dalyvaujančių šalių pagalbos. 2013 m. Mechanizmo veikloje dalyvavo 32 valstybės: 27 ES 
valstybės, Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija, Kroatija ir Makedonija. 
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Klausimai ir užduotys

•	 Kokie pagrindiniai uždaviniai turi būti keliami ir sprendžiami reaguojant į bet 
kokio pobūdžio gresiančias ar susidariusias ekstremaliąsias situacijas?

•	 Pagalvokite, kokių veiksmų turėtų būti imamasi organizuojant gyventojų 
apsaugą radiacinės taršos, pastato griūties, gaisro, potvynio atvejais.

•	 Kokių veiksmų turėtų būti imtasi užsidegus miškui? Kilus staigiam potvyniui? 
Įvykus sprogimui prekybos centre?

•	 Kokiais būdais galima mažinti pavojų poveikį? Pateikite pavyzdžių.
•	 Kokiais atvejais reagavimo veiksmai koordinuojami ir pajėgoms 

vadovaujama savivaldybės lygiu, o kokiais – valstybės lygiu?

Mechanizmo veikimo pagrindas yra visą parą pasiekiamas 2013 m. gegužės 15 d. įkurtas 
Reagavimo į nelaimes centras (ERC – Emergency Response Centre), įsikūręs Briuselyje, 
Europos Komisijos Humanitarinės pagalbos ir civilinės saugos generaliniame direktorate (DG 
ECH). Jis pakeitė anksčiau veikusį Stebėsenos ir informacijos centrą (MIC – Monitoring and 
Information Centre). Šalys, patyrusios didelio masto nelaimę, per ERC gali paprašyti pagalbos. 
ERC nedelsdamas perduoda prašymą Mechanizmo veikloje dalyvaujančioms šalims. Šalys 
informuoja ERC, ar jos gali suteikti pagalbą. ERC apibendrina pateiktus atsakymus ir infor-
muoja prašančiąją šalį apie galimą pagalbą. Nelaimę patyrusi šalis pasirenka jai reikalingiausią 
pagalbos rūšį ir susisiekia su pagalbą pasiūliusia šalimi. ERC taip pat gali suteikti techninę 
pagalbą, pavyzdžiui, sudaryti geresnes galimybes naudotis palydoviniais vaizdais, taip pat 
atlieka informacijos centro vaidmenį: surenka duomenis ir skleidžia atnaujintą informaciją 
visoms dalyvaujančioms šalims. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento Civilinės 
saugos valdybos Situacijų koordinavimo skyrius palaiko ryšius su šiuo centru ir jį informuoja 
apie Lietuvos galimybes suteikti pagalbą. Siekiant užtikrinti veiksmingą ERC ir Mechanizme 
dalyvaujančių valstybių keitimąsi informacija apie gresiančias arba susidariusias ekstremalią-
sias situacijas, pagalbos prašymus ir pagalbos priemones, naudojama saugi Bendroji ekstre-
maliųjų situacijų ryšių ir informacijos sistema (CECIS – Common Emergency Communication 
and Information System).

Civilinės saugos moduliai yra savanoriškai iš anksto sudaromos vienos ar kelių valstybių na-
rių pajėgos (komandos), kurias sudaro materialinės priemonės ir žmonės, kurie galėtų būti 
pasirengę arba galėtų būti nedelsiant suformuojami į komandą ir per 12 valandų nuo tada, 
kai gautas pagalbos prašymas, išsiunčiami. Moduliai yra pritaikyti atlikti iš anksto nustatytas 
reagavimo užduotis pagal pripažintas tarptautines gaires, todėl juos galima greitai išsiųsti ir 
jie tam tikrą laiką gali dirbti savarankiškai, be išorinės pagalbos. 

2001–2012 metais Mechanizmas buvo aktyvuotas daugiau nei 150 kartų. Mechanizmas su-
teikė pagalbos šalims, patyrusioms didžiulių nelaimių: tai cunamis Pietų Azijoje (2004 m.), 
uraganai Ketrina ir Rita Jungtinėse Amerikos Valstijose (2005 m.), žemės drebėjimai Kinijoje 
(2008 m.), Haityje (2010 m.) ir Japonijoje (2011 m.), potvyniai Balkanų šalyse (2010 m.), miškų 
gaisrai Graikijoje (2007 m., 2012 m.), gyventojų neramumai Libijoje (2011 m.), sprogimai kari-
nio jūrų laivyno bazėje Kipre (2011 m.).
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Atsargumo frazė – frazė, kuria aprašoma(-os) rekomenduojama(-os) priemonė(-ės), skirta(-
os) kuo labiau sumažinti neigiamą poveikį, atsirandantį dėl sąlyčio su naudojama arba šalina-
ma pavojinga chemine medžiaga arba mišiniu, arba skirta išvengti tokio poveikio.

Atstatymas – tai įvairūs veiksmai ir organizacinės priemonės, skirti atkurti būtiniausias gyve-
nimo ir (arba) veiklos sąlygas.

Augalų ligos – žalingi fiziologiniai pakitimai augalo sandaroje, kuriuos sukelia patogenai 
arba nepalankios aplinkos sąlygos.

Biologinis ginklas – masinio naikinimo ginklas, kuriuo paleidžiamos, išsklaidomos ir išplati-
namos biologinės medžiagos, taip pat užkrečiamųjų ligų nešiotojai. 

Branduolinė avarija – grandininės branduolių dalijimosi reakcijos aktyviojoje branduolinio 
reaktoriaus zonoje kontrolės ir valdymo sutrikimas, kritinės masės susidarymas įkraunant, 
perkraunant, pervežant ir (arba) saugant branduolinį kurą arba kitas branduolines medžia-
gas, šilumos mainų sutrikimai, sukėlę branduolinio kuro elementų pažeidimą, neleistiną radi-
onuklidų išmetimą arba jonizuojančiosios spinduliuotės sklidimą į darbo ar gamtinę aplinką 
ir (arba) ribines dozes viršijančią darbuotojų apšvitą, ir (arba) galintys sukelti žalingą poveikį 
žmonėms ir (arba) gamtinei aplinkai.

Branduolinis ginklas – sprogstamasis masinio naikinimo ginklas, kurio veikimas pagrįstas 
vidinės branduolinės energijos naudojimu.

Cheminis ginklas – masinio naikinimo ginklas, kurio poveikis pagrįstas cheminių medžiagų 
nuodijamosiomis savybėmis.

Chemoprofilaktika – vaistų vartojimas siekiant skubiai užkirsti kelią užkrečiamosioms li-
goms, neleisti joms plisti.

Civilinė sauga – tai veikla, apimanti valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų, 
ūkio subjektų ir gyventojų pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, veiksmus joms gre-
siant ar susidarius, ekstremaliųjų situacijų likvidavimą ir jų padarinių šalinimą. 

Civilinės saugos sistemos parengtis – civilinės saugos sistemos subjektų pasirengimas re-
aguoti į susidariusią ekstremaliąją situaciją.

Degimas – medžiagos sąveika su deguonimi, kai išsiskiria šiluma, dūmai ir liepsna.

Degioji medžiaga – nuo uždegimo šaltinio užsideganti ir normaliomis sąlygomis deganti 
medžiaga.

Didelė pramoninė avarija – eksploatuojant pavojingą objektą dėl nekontroliuojamos pa-
dėties įvykstantis nenumatytas staigus įvykis (sprogimas, gaisras arba didelio kiekio pavo-
jingųjų medžiagų išsiveržimas į aplinką), kuris sukelia tiesioginį arba uždelstą didelį pavojų 
gyventojams ir (arba) aplinkai pavojingajame objekte arba už jo ribų ir kuris yra susijęs su 
viena ar keliomis pavojingosiomis medžiagomis.

Ekologinis įvykis – aplinkos oro, vandens, dirvožemio, grunto užteršimas cheminėmis, bio-
loginėmis ir radioaktyviosiomis medžiagomis arba kitoks aplinkai padarytas poveikis. 

Ekstremalioji situacija – dėl ekstremaliojo įvykio susidariusi padėtis, kuri gali sukelti staigų 
didelį pavojų gyventojų gyvybei ir sveikatai, turtui, aplinkai arba gyventojų žūtį, sužalojimą 
arba padaryti kitos žalos.
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Ekstremaliosios situacijos operacijų vadovas – asmuo, paskirtas vadovauti visoms civili-
nės saugos sistemos pajėgoms, dalyvaujančioms likviduojant ekstremalųjį įvykį arba ekstre-
maliąją situaciją ir šalinant jų padarinius ekstremaliosios situacijos židinyje.

Ekstremaliosios situacijos židinys – vieta, kurioje įvyko įvykis arba ekstremalusis įvykis, ir 
teritorija, apimanti didžiausio pavojaus sritį apie tų įvykių vietą, kurioje gresia įvykio arba eks-
tremaliojo įvykio veiksnių pavojai ten esančių gyventojų sveikatai ir (arba) gyvybei, turtui ir 
(arba) aplinkai.

Ekstremaliųjų situacijų operacijų centras – iš valstybės ir (arba) savivaldybių institucijų ir 
įstaigų valstybės tarnautojų ir (arba) darbuotojų, ūkio subjektų darbuotojų sudaromas orga-
nas, vykdantis ekstremaliųjų situacijų prevenciją, užtikrinantis ekstremaliųjų situacijų komisi-
jos priimtų sprendimų įgyvendinimą, organizuojantis ir koordinuojantis įvykių, ekstremaliųjų 
įvykių ir ekstremaliųjų situacijų likvidavimą, padarinių šalinimą, gyventojų ir turto gelbėjimą. 

Ekstremaliųjų situacijų valdymas – tai civilinės saugos sistemos subjektų veiksmai, kuriais, 
susidarius įvykiui, ekstremaliajam įvykiui arba ekstremaliajai situacijai, siekiama išgelbėti gy-
ventojų gyvybes, išsaugoti sveikatą ir turtą, atlikti gelbėjimo, paieškos darbus, atkurti būti-
niausias gyvenimo ir veiklos sąlygas, apsaugoti aplinką. 

Ekstremaliųjų situacijų valdymo planas – dokumentas, kuriame iš anksto numatoma, kaip 
bus sutelkiami ir valdomi materialiniai ir žmogiškieji ištekliai gresiant ar susidarius ekstrema-
liosioms situacijoms.

Ekstremalusis gamtinis reiškinys – tai stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologi-
nių reiškinių rodiklius pasiekęs ir keliantis grėsmę gamtos reiškinys.

Ekstremalusis įvykis – nustatytus kriterijus atitinkantis, pasiekęs arba viršijęs gamtinis, tech-
ninis, ekologinis arba socialinis įvykis, kuris kelia pavojų gyventojų gyvybei ar sveikatai, jų 
socialinėms sąlygoms, turtui ir (arba) aplinkai.

Enzootija – infekcinės gyvulių ligos paplitimas nedidelėje teritorijoje, pvz.: fermoje, ūkyje.

Epidemija – neįprastai didelis ligos plitimas tam tikroje geografinėje vietovėje. 

Epifitotija – tai masinis užkrečiamosios augalų ligos paplitimas tam tikrame plote tam tikru 
laiku.

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

Evakavimas – dėl gresiančios arba susidariusios ekstremaliosios situacijos organizuojamas 
gyventojų perkėlimas iš teritorijų, kuriose pavojinga gyventi ir dirbti, į kitas teritorijas, laikinai 
suteikiant jiems gyvenamąsias patalpas.

Fitosanitarija – tai prevencinių, agrotechninių ir organizacinių priemonių visuma, kuriomis 
siekiama užtikrinti augalų sveikatingumą.

Gaisras – nevaldomas, vykstantis ne tam skirtoje vietoje degimas, keliantis pavojų žmonėms, 
turtui ir aplinkai. 

Gelbėjimo darbai – veiksmai, kuriais per įvykius, ekstremaliuosius įvykius arba ekstremalią-
sias situacijas siekiama išgelbėti gyventojų gyvybes, sveikatą ir turtą, suteikti jiems pirmąją 
medicinos pagalbą ir (arba) nugabenti juos į sveikatos priežiūros įstaigas, taip pat apsaugoti 
aplinką.
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Gelbėjimo darbų vadovas – civilinės saugos sistemos pajėgų darbuotojas, ekstremaliosios 
situacijos židinyje vadovaujantis gelbėjimo, paieškos ir neatidėliotiniems darbams, taip pat 
įvykio, ekstremaliojo įvykio likvidavimo ir jų padarinių šalinimo darbams. 

Imunoprofilaktika (skiepai) – biologinių preparatų ir medicinos priemonių naudojimas sie-
kiant padidinti žmonių atsparumą užkrečiamosioms ligoms. 

Individualios apsaugos priemonės – tai priemonės, skirtos pavienių žmonių apsaugai nuo 
nuodingų cheminių, radioaktyviųjų ir biologinių medžiagų neigiamo poveikio. 

Ypatingos svarbos infrastruktūros objektai – tai energetikos, transporto, informacinių ir 
komunikacinių technologijų infrastruktūros objektai, kurių kontrolės ar funkcionavimo sutri-
kimas arba sutrikdymas turėtų didelį poveikį valstybei, keltų pavojų arba padarytų didelės 
žalos nacionaliniam saugumui.

Jodo profilaktika – skydinės liaukos prisotinimas stabiliojo jodo, kad ji nepasisavintų radio-
aktyviojo jodo.

Karantinas – specialus užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės priemonių taikymo reži-
mas, nustatomas atskiriems objektams arba apkrėstose teritorijose, kai registruojamas neži-
nomos kilmės užkrečiamųjų ligų sukėlėjų paplitimas arba ypač pavojingų užkrečiamųjų ligų 
atvejai, taip pat pavojingų užkrečiamųjų ligų protrūkiai arba epidemijos.

Klimato kaita – tai klimato pokyčiai, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai kyla dėl žmogaus veiklos, 
keičiančios Žemės atmosferos sudėtį, ir kurie netelpa į natūralių klimato svyravimų, stebimų 
reguliariais laiko tarpais, ribą. 

Kolektyvinės apsaugos statinys – statinys arba patalpa, kurią per ekstremaliąsias situacijas 
arba karą galima pritaikyti apsaugoti gyventojus nuo atsiradusių gyvybei ar sveikatai pavo-
jingų veiksnių.

Masinio naikinimo ginklas – tai itin didelę naikinamąją galią turintis ginklas, kurio naudoji-
mas padaro masinių nuostolių ir griovimų.

Miško gaisrų prognozavimo tikslas – pagal meteorologinių sąlygų rodiklius: kritulių kiekį, 
oro temperatūrą, santykinę drėgmę, numatyti gaisrų kilimo tikimybę. Lietuvoje miško gaisrai 
prognozuojami pagal kompleksinį gaisringumo (gaisrų pavojaus) rodiklį.

Nedegioji medžiaga – tai medžiaga, kuri kaitinama neribotą laiką nedega. 

Pandemija – epidemija, apėmusi keletą šalių ar žemynų.

Panzootija – gyvulių infekcinės ligos išplitimas šalyje, keliose šalyse ar net žemyne.

Parengtis – tai pasirengimas reaguoti į kilusius įvykius ir susidariusias ekstremaliąsias situa-
cijas.

Pavojaus piktograma – grafinis vaizdas, kurį sudaro simbolis ir kiti grafiniai elementai, pa-
vyzdžiui, rėmelis, fonas, spalva, skirti tam tikrai informacijai apie pavojų perteikti.

Pavojingasis objektas – įmonė ir jos teritorija, kurios viename ar keliuose įrenginiuose yra 
pavojingųjų medžiagų, kurių kiekis yra didesnis už nustatytą šios medžiagos kvalifikacinį kiekį.

Pavojingieji kroviniai – tai medžiagos ar gaminiai, kurie dėl cheminių arba fizinių 
savybių gali kelti pavojų žmonių sveikatai, aplinkai ar turtui ir kuriems vežti dėl jų 
pavojų keliančių savybių taikomos specialiosios taisyklės.



237

Pavojingoji medžiaga – sprogstamoji, degioji, nuodingoji, dirginamoji, ėdžioji ar kitaip 
žmonių sveikatai ir aplinkai kenkianti medžiaga.

Pavojingumo frazė – pavojingumo klasei ir kategorijai priskirta frazė, kuria aprašomas pavo-
jingos cheminės medžiagos ar mišinio pavojingumo pobūdis.

Pavojus – galimas įvykis, keliantis grėsmę gyventojų gyvybei arba sveikatai, turtui ir (arba) 
aplinkai.

Perspėjimo sistema – visuma organizacinių ir techninių priemonių, kuriomis siekiama užti-
krinti garsinio perspėjamojo civilinės saugos signalo davimą ir (arba) kuriomis siekiama užti-
krinti informacijos apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją, galimus padarinius, 
jų šalinimo priemones ir apsisaugojimo nuo ekstremaliosios situacijos būdus perdavimą gy-
ventojams, valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, kitoms įstaigoms ir ūkio su-
bjektams.

Prevencija – techninės ir organizacinės priemonės, kurios sudaro galimybę išvengti staigių, 
netikėtų nelaimių arba tragiškų įvykių, ekstremaliųjų situacijų, o susidarius ekstremaliajai situ-
acijai – sušvelninti jos padarinius.

Programišiai – žmonės, kurie vykdo kibernetines atakas (atlieka neteisėtus veiksmus kom-
piuterijoje), nesvarbu, kokie jų veiksmų motyvai.

Radiologinė avarija – tai dėl įrenginių gedimo, technologinio proceso pažeidimų ar kitų 
priežasčių kilusi avarija, dėl kurios esamų ar galimų padarinių būtina imtis neatidėliotinų 
veiksmų, siekiant sumažinti jonizuojančiosios spinduliuotės žalingo poveikio riziką žmonėms, 
jų turtui ar aplinkai.

Reagavimas – tai taktiniai gelbėjimo veiksmai, kuriais per įvykius, ekstremaliuosius įvykius 
ar ekstremaliąsias situacijas siekiama išgelbėti gyventojų gyvybes, sveikatą ir turtą, apsaugoti 
aplinką.

Rizika – tai galimo pavojaus tikimybė ir jo poveikis žmogui, turtui, aplinkai bei būtiniausioms 
gyvenimo ir (arba) veiklos sąlygoms.

Signalinis žodis – tai pavojingumo laipsnį nurodantis žodis, įspėjantis skaitytoją apie galimą 
pavojų. 

Slėptuvė – specialiosios paskirties statinys arba specialiai įrengta patalpa, skirta nuo ekstre-
maliosios situacijos ar karo metu atsiradusių gyvybei ar sveikatai pavojingų veiksnių apsau-
goti gyventojus, kurie užtikrina valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų veiklą susidarius 
ekstremaliajai situacijai ar kilus karui.

Smūginė banga – tai suspausto oro sritis, plintanti į visas puses nuo sprogimo epicentro.

Socialiniai įvykiai – įvykiai, susiję su tyčine, nusikalstama žmonių veika, nevaldoma žmonių 
minia, įvykiai pasienio ruože.

Socialinis įvykis – tai įvykis, susijęs su nusikalstama veika, nevaldoma žmonių minia, nesank-
cionuotais veiksmais, įvykis pasienio ruože. 

Stresas – tai tam tikrų įvykių, kurie laikomi grėsmingais, sunkiais ir vadinami stresoriais, suvo-
kimas ir reagavimas į juos. 
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Sunkiai degi (degimo nepalaikanti) medžiaga – tai medžiaga, kuri veikiama uždegimo 
šaltinio dega, bet jį atitraukus – nebedega. 

Techniniai įvykiai – tai įvairių techninių priemonių arba technologinių procesų sutrikimai.

Terorizmas – tai netikėtas, neteisėtas ir tyčinis smurto naudojimas prieš civilius gyventojus 
norint padaryti psichologinį poveikį, atkreipti visuomenės dėmesį į tam tikras problemas arba 
reikalavimus ir pasiekti politinius tikslus. 

Uždegimo šaltinis – degantis arba įkaitęs kūnas, taip pat elektros iškrova, kurie turi pakanka-
mai energijos ir temperatūros kitai medžiagai uždegti.

Zoonozės – tai ligos, bendros gyvūnams ir žmonėms, kuriomis užsikrečiama tiesioginiu arba 
netiesioginiu būdu. 

Žmonių užkrečiamosios (infekcinės ir parazitinės) ligos – tai užkrečiamųjų ligų sukėlėjų 
ir jų toksinų sukeltos žmogaus ligos, kuriomis apsikrečiama nuo žmonių (ligonio arba užkre-
čiamųjų ligų sukėlėjo nešiotojo), gyvūnų, vabzdžių arba per aplinkos veiksnius.
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