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KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS
GALIMŲ PAVOJŲ IR EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ RIZIKOS ANALIZĖ

I.BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Savivaldybės galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizė (toliau – rizikos
analizė) tikslas – nustatyti galimus pavojus, įvertinti ekstremaliųjų situacijų rizikos (toliau – rizika)
lygį ir numatyti rizikos valdymo priemones: sumažinti galimų pavojų kilimo tikimybę, galimus
padarinius ir pagerinti didelės rizikos ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų valdymo
galimybes.
2. Duomenys, gauti atlikus rizikos analizę, naudojami:
2.1. rengiant savivaldybės ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planą;
2.2. rengiant savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo planą;
2.3. planuojant savivaldybės kolektyvinės apsaugos nuo atsiradusių gyvybei ar sveikatai
pavojingų veiksnių priemones.
3. Rizikos analizė peržiūrima ir prireikus atnaujinama ne rečiau kaip kartą per trejus metus
arba atsiradus naujiems pavojams, pasikeitus civilinę saugą reglamentuojantiems teisės aktams,
pertvarkius ar modernizavus įrenginius, technologinius procesus ar įvykus kitiems pokyčiams,
didinantiems pavojų ar ekstremaliųjų situacijų riziką ir mažinantiems darbuotojų saugumą.
4. Vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatyme ir kituose teisė
aktuose vartojamas sąvokas.
5. Rizikos analizė atliekama šiais etapais:
5.1. nustatomi galimi pavojai;
5.2. atliekamas rizikos vertinimas;
5.3. nustatomas rizikos lygis ir jos priimtinumas (priimta ar nepriimtina).
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1 lentelė. Nustatytų galimų pavojų apibūdinimas

Eil.
Nr.

Nustatytas galimas pavojus

1.

2.

1.

2.

Geologinis reiškinys (žemės drebėjimas)

Stichinis meteorologinis reiškinys (labai
smarkus vėjas)
3. Stichinis meteorologinis reiškinys (sausra)
4. Katastrofinis meteorologinis reiškinys
(uraganas)
5. Katastrofinis meteorologinis reiškinys (labai
smarkus lietus)
6. Katastrofinis meteorologinis reiškinys (labai
smarkus snygis, labai smarki pūga)
7. Katastrofinis meteorologinis reiškinys
(smarkus speigas)
Stichinis hidrologinis reiškinys (stichinis
8. vandens lygis (vandens lygio pakilimas ar
nusekimas)), stichinis potvynis
Katastrofinis hidrologinis reiškinys
9. (katastrofinis vandens lygio pakilimas,
katastrofinis potvynis)
10. Hidrotechnikos statinių (įrenginių) avarijos ir
(ar) gedimai

Nustatyto galimo pavojaus padarinių (poveikio)
zona ir galimas pavojaus išplitimas

Galimo pavojaus kilimo priežastys

3.
Agluonėnų, Dauparų-Kvietinių, Dovilų,
Endriejavo, Gargždų (Gargždų miestas), Judrėnų,
Kretingalės, Priekulės, Sendvario, Veiviržėnų,
Vėžaičių seniūnijos (toliau – Savivaldybės
seniūnijos)
Savivaldybės seniūnijos

4.

Gamtinės kilmės

Savivaldybės seniūnijos
Savivaldybės seniūnijos

Gamtinės kilmės
Gamtinės kilmės

Savivaldybės seniūnijos

Gamtinės kilmės

Savivaldybės seniūnijos

Gamtinės kilmės

Savivaldybės seniūnijos

Gamtinės kilmės

Klaipėdos rajono savivaldybės upės ir kiti vandens
telkiniai (Priekulės ir kitos seniūnijos)

Gamtinės kilmės

Priekulės sen.; Kretingalės sen. Kalotės k.;
Sendvario seniūnijos Purmalių k, s/b ,,Pakrantė“

Gamtinės kilmės, žmogiškais faktorius

Kretingalės sen. Kalotės k.; Sendvario seniūnijos
Purmalių k, s. b. ,,Pakrantė“)

Gamtinės kilmės, techninės, žmogiškasis
faktorius

Gamtinės kilmės
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1.

2.

3.

11. Pavojingos ar ypač pavojingos žmonių
užkrečiamosios ligos protrūkis ar epidemija
12. Gyvūnų ligos protrūkis

Savivaldybės seniūnijos, UAB ,,Kontvainai“

Gamtinės kilmės, žmogiškasis faktorius

13. Ypač pavojinga paukščių užkrečiamoji liga

Savivaldybės seniūnijos

Gamtinės kilmės, žmogiškasis faktorius

14. Kenksmingųjų organizmų židiniai

Savivaldybės seniūnijos

Gamtinės kilmės, žmogiškasis faktorius

15. Pavojingos cheminės medžiagos ir (ar)
mišinio (preparato) patekimas į aplinką
16. Radiacinė avarija

Priekulės sen. Dumpių k. Priekulės sen, Rimkų k.,
Jakų k. Dovilų sen., kitos seniūnijos
Savivaldybės seniūnijos

Techninės, žmogiškasis faktorius

17. Naftos produktų išsiliejimas

Kretingalės sen., Karklės k. pajūrio ruožas

Techninės, žmogiškasis faktorius.

Gargždų, Priekulės miestai

Techninės, gamtinio pobūdžio,
žmogiškasis faktorius

18.

19.

20.

21.

Gyvenamojo ar kitos paskirties pastato,
statinio arba jo konstrukcijos visiškas ar
dalinis sugriovimas
Elektros energijos tiekimo nutraukimas
vartotojui, kuriam suteikta pirma (I) elektros
energijos patikimumo kategorija, daugiau
kaip 20 000 gyventojų arba 1/4 savivaldybės
teritorijos gyventojų
Šilumos tiekimo nutraukimas per šildymo
sezoną nenutrūkstamo aprūpinimo šiluma
vartotojams arba daugiau kaip 3 000
gyventojų
Geriamojo vandens tiekimo nutraukimas
stacionarinei asmens sveikatos priežiūros
įstaigai, socialinės globos namams, ūkio
subjektui ar įstaigai, teikiančiai formaliojo
mokymo paslaugas arba daugiau kaip 5 000
žmonių

Savivaldybės seniūnijos

4.
Gamtinės kilmės, žmogiškasis faktorius

Techninės, žmogiškasis faktorius.

Savivaldybės seniūnijos, stacionarinės asmens
sveikatos priežiūros įstaigos, Gargždų ligoninė,
Viliaus Gaigalaičio globos namai, Dovilų senelių
namai

Techninės, gamtinio pobūdžio,
žmogiškasis faktorius

Gargždų miestas, Vėžaičių mstl.

Techninės, žmogiškasis faktorius

Gargždų miestas, stacionarinės asmens sveikatos
priežiūros įstaigos, Gargždų ligoninė, Viliaus
Gaigalaičio globos namai, įstaigos, teikiančios
formaliojo mokymo paslaugas

Techninės, žmogiškasis faktorius
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1.
22.
23.
24.
25.
26.

2.
Gamtinių dujų tiekimo nutraukimas
vartotojui, kuriam dujos tiekiamos
nenutrūkstamai
Grasinimas įvykdyti teroro aktą, teroristiniai
išpuoliai
Sprogmuo
Gaisras (gyvenamojo, kultūros paveldo,
bažnyčios ar kitos paskirties pastato, statinio)
Pavojus nekilnojamajai kultūros vertybei

27. Gaisrai (miškų, neeksploatuojamo durpyno ar
durpingų pievų degimas, smilkimas)

3.

4.

Gargždų, Kretingalės, Vėžaičių seniūnijos

Techninės, žmogiškasis faktorius

Savivaldybės seniūnijos

Socialinės, žmogiškasis faktorius

Savivaldybės seniūnijos
Savivaldybės seniūnijos

Likę nuo II pasaulinio karo sprogmenys
Techninės, žmogiškasis faktorius

Judrėnų, Gargždų, Veiviržėnų seniūnijos

Techninės, gamtinio pobūdžio, ekologinės,
žmogiškasis faktorius
Gamtinio pobūdžio, žmogiškasis faktorius.

Dauparų-Kvietinių seniūnija
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2 lentelė. Galimų pavojų padariniai (poveikis) žmonėms

Nustatytas galimas pavojus

1
Geologinis reiškinys (žemės drebėjimas)
Stichinis meteorologinis reiškinys (labai smarkus vėjas)
Stichinis meteorologinis reiškinys (sausra)
Katastrofinis meteorologinis reiškinys (uraganas)
Katastrofinis meteorologinis reiškinys (labai smarkus
lietus)
Katastrofinis meteorologinis reiškinys ( labai smarkus
snygis, labai smarki pūga)
Katastrofinis meteorologinis reiškinys (smarkus speigas)
Stichinis hidrologinis reiškinys (stichinis vandens lygis
(vandens lygio pakilimas ar nusekimas)), stichinis potvynis
Katastrofinis hidrologinis reiškinys (katastrofinis vandens
lygio pakilimas, katastrofinis potvynis)
Hidrotechnikos statinių (įrenginių) avarijos ir (ar) gedimai
Pavojingos ar ypač pavojingos žmonių užkrečiamosios
ligos protrūkis ar epidemija

Galinčių nukentėti gyventojų
skaičius (žuvusiųjų ir (ar)
sužeistųjų, ir (ar) evakuotų
žmonių)
2
15000 evakuotų žmonių
1 – 5 sužeisti
1 – 5 žuvusiųjų ar sužeistų
1 – 5 sužeisti
1 – 5 sužeisti
Apie 200 evakuotų žmonių
Apie 200 evakuotų žmonių
Apie 250 evakuotų žmonių
Apie 800 evakuotų žmonių

Gyvūnų ligos protrūkis

-

Ypač pavojinga paukščių užkrečiamoji liga

-

Kenksmingųjų organizmų židiniai
Pavojingos cheminės medžiagos ir (ar) mišinio (preparato)
patekimas į aplinką
Radiacinė avarija

Apie 300 evakuotų žmonių
-

Objektai, kuriuose yra pažeidžiamos visuomenės socialinės
grupės, patenkančios į pavojaus zoną, ir (ar) žmonių
skaičius
3
Rajono gyventojai
Rajono gyventojai
Rajono gyventojai
Rajono gyventojai
Rajono gyventojai
Rajono gyventojai
Rajono gyventojai
Drevernos pagrindinė mokykla, Drevernos darželis, apie
200 gyventojų
Drevernos pagrindinė mokykla, Drevernos darželis, apie
200 žmonių
Sendvario, Vėžaičių seniūnijų gyventojai
Stacionarinės asmens sveikatos priežiūros įstaigos,
Gargždų ligoninė, Viliaus Gaigalaičio globos namai,
įstaigos, teikiančios formaliojo mokymo paslaugas, 8000
gyventojų
Gyvulinės kilmės maisto produktų prekybos, viešojo
maitinimo įstaigos, apie 200 žmonių
Paukštienos produktų prekybos, viešojo maitinimo
įstaigos, apie 200 žmonių
Kasdienės gyvenimo sąlygų ir veiklos sutrikdymas
Apie 300 žmonių
Rajono gyventojai

1
Naftos produktų išsiliejimas
Gyvenamojo ar kitos paskirties pastato, statinio arba jo
konstrukcijos visiškas ar dalinis sugriovimas
Elektros energijos tiekimo nutraukimas vartotojui, kuriam
suteikta pirma (I) elektros energijos patikimumo
kategorija, daugiau kaip 20 000 gyventojų arba 1/4
savivaldybės teritorijos gyventojų
Šilumos tiekimo nutraukimas per šildymo sezoną
nenutrūkstamo aprūpinimo šiluma vartotojams arba
daugiau kaip 3 000 gyventojų
Geriamojo vandens tiekimo nutraukimas stacionarinei
asmens sveikatos priežiūros įstaigai, socialinės globos
namams, ūkio subjektui ar įstaigai, teikiančiai formaliojo
mokymo paslaugas arba daugiau kaip 5 000 žmonių
Gamtinių dujų tiekimo nutraukimas vartotojui, kuriam
dujos tiekiamos nenutrūkstamai
Grasinimas įvykdyti teroro aktą, teroristiniai išpuoliai
Sprogmuo
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2
Apie 100 evakuotų žmonių

-

-

-

1-5 žuvę ar sužeisti; apie 50
evakuotų žmonių
1-5 žuvę ar sužeisti; apie 50
evakuotų žmonių

Gaisras (gyvenamojo, kultūros paveldo, bažnyčios ar kitos
paskirties pastato, statinio)

Apie 200 evakuotų žmonių

Pavojus nekilnojamajai kultūros vertybei
Gaisrai (miškų, neeksploatuojamo durpyno ar durpingų
pievų degimas, smilkimas)

Apie 120 evakuotų žmonių

3
Turizmo srauto sutrikdymas
Gargždų, Priekulės miestai
Stacionarinės asmens sveikatos priežiūros įstaigos,
Gargždų ligoninė, Viliaus Gaigalaičio globos namai,
įstaigos, teikiančios formaliojo mokymo paslaugas, 20000
gyventojų
AB ,,Klaipėdos energija“ Gargždų šilumos tinklai,
Gargždų ligoninė, Gargždų m., Vėžaičių mstl. švietimo ir
ikimokyklinio ugdymo įstaigos
AB ,,Klaipėdos vanduo” Gargždų padalinys, stacionarinės
asmens sveikatos priežiūros įstaigos, Gargždų ligoninė,
Viliaus Gaigalaičio globos namai, įstaigos, teikiančios
formaliojo mokymo paslaugas, maitinimo įstaigos
Prekybų centrai, geležinkelio stotys
Statybos įmonių darbininkai, ūkininkai
Stacionarinės asmens sveikatos priežiūros įstaigos,
Gargždų ligoninė, Viliaus Gaigalaičio globos namai,
Dovilų senelių namai, įstaigos, teikiančios formaliojo
mokymo paslaugas, bažnyčios, muziejai
Bažnyčios, muziejai
Kretingos, Rietavo, Šilutės miškų urėdijos, DauparųKvietinių sen.
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3 lentelė. Galimų pavojų padariniai (poveikis) turtui

Nustatytas galimas pavojus

1
Geologinis reiškinys (žemės drebėjimas)
Stichinis meteorologinis reiškinys (labai smarkus
vėjas)
Stichinis meteorologinis reiškinys (sausra)
Katastrofinis meteorologinis reiškinys (uraganas)
Katastrofinis meteorologinis reiškinys (labai
smarkus lietus)
Katastrofinis meteorologinis reiškinys ( labai
smarkus snygis, labai smarki pūga)
Katastrofinis meteorologinis reiškinys (smarkus
speigas)
Stichinis hidrologinis reiškinys (stichinis vandens
lygis (vandens lygio pakilimas ar nusekimas)),
stichinis potvynis

Pažeidžiami ekonominės veiklos
sektoriai

Galimi padariniai (poveikis) privačiam turtui ir
viešėjam sektoriui

2
Visi ekonominės veiklos sektoriai
Elektros tiekimas, miškininkystė,
žemės ūkis
Žemės ūkis
Elektros tiekimas, miškininkystė,
pramonė, žemės ūkis
Žemės ūkis, keliai, pastatai,
elektros tiekimas

3
Negautas pelnas, padidėjusios išlaidos
Laikinas veiklos nutraukimas, apribojimas, žalos
atsiradimas
Negautas pelnas, padidėjusios išlaidos
Laikinas veiklos nutraukimas, apribojimas, žalos
atsiradimas
Pasėlių, dirvožemio nuplovimas; pastatų, kelių
išplovimas, sugadinimas;
elektros linijų nutraukimas
Laikinas veiklos nutraukimas, apribojimas, žalos
atsiradimas
Šilumos, vandens perdavimo vamzdynų gedimas

Elektros tiekimas, miškininkystė,
transportas
Šilumos, vandens tiekimas
Žemės ūkis, keliai, pastatai,
elektros tiekimas

Katastrofinis hidrologinis reiškinys (katastrofinis
vandens lygio pakilimas, katastrofinis potvynis)

Hidrotechnikos įrenginiai, žemės
ūkis, keliai, pastatai, elektros
tiekimas

Hidrotechnikos statinių (įrenginių) avarijos ir (ar)
gedimai

Hidrotechnikos įrenginiai, žemės
ūkis, keliai, pastatai

Pavojingos ar ypač pavojingos žmonių
užkrečiamosios ligos protrūkis ar epidemija

Pramonė, gydymo, švietimo,
kultūros įstaigos

Pasėlių, dirvožemio nuplovimas; pastatų, turto
sunaikinimas, sugadinimas; kelių išplovimas,
sugadinimas; elektros linijų nutraukimas
Pasėlių, dirvožemio nuplovimas; pastatų ,
hidrotechninių įrenginių ir kito turto sunaikinimas,
sugadinimas; kelių išplovimas, sugadinimas;
elektros linijų nutraukimas
Pastatų , hidrotechninių įrenginių ir kito turto
sunaikinimas, sugadinimas; kelių išplovimas,
sugadinimas
Negautas pelnas, padidėjusios išlaidos

Numatomi
nuostoliai,
Eur
4
Iki 300000
Iki 150000
Iki 60000
Iki 300000

Iki 100000
Iki 15000
Iki 15000

Iki 200000

Iki 300000

Iki 500000
Iki 60000
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1
Gyvūnų ligos protrūkis

2
Gyvulininkystė

Ypač pavojinga paukščių užkrečiamoji liga

Paukštininkystė

Kenksmingųjų organizmų židiniai
Pavojingos cheminės medžiagos ir (ar) mišinio
(preparato) patekimas į aplinką
Radiacinė avarija
Naftos produktų išsiliejimas
Gyvenamojo ar kitos paskirties pastato, statinio
arba jo konstrukcijos visiškas ar dalinis
sugriovimas
Elektros energijos tiekimo nutraukimas vartotojui,
kuriam suteikta pirma (I) elektros energijos
patikimumo kategorija, daugiau kaip 20 000
gyventojų arba 1/4 savivaldybės teritorijos
gyventojų
Šilumos tiekimo nutraukimas per šildymo sezoną
nenutrūkstamo aprūpinimo šiluma vartotojams arba
daugiau kaip 3 000 gyventojų
Geriamojo vandens tiekimo nutraukimas
stacionarinei asmens sveikatos priežiūros įstaigai,
socialinės globos namams, ūkio subjektui ar
įstaigai, teikiančiai formaliojo mokymo paslaugas
arba daugiau kaip 5 000 žmonių
Gamtinių dujų tiekimo nutraukimas vartotojui,
kuriam dujos tiekiamos nenutrūkstamai

Žemės ūkis, miškininkystė
Pramonė, pavojingų atliekų
surinkimas
Rajono įstaigos, įmonės
Turizmas, žvejyba
Prekyba

Elektros tiekimas

3
Gyvulių gydymas, kritimas, maisto produktų
gamybos sutrikimai
Paukščių gydymas, kritimas, maisto produktų
gamybos sutrikimai
Negautas pelnas, padidėjusios išlaidos
Negautas pelnas, padidėjusios išlaidos

Iki 150000
Iki 50000

Laikinas veiklos apribojimas
Negautas pelnas, padidėjusios išlaidos

Iki 200000
Iki 60000

Laikinas veiklos nutraukimas, negautas pelnas

Iki 150000

Negautas pelnas, padidėjusios išlaidos,
stacionarinės asmens sveikatos priežiūros įstaigų,
Gargždų ligoninės, Viliaus Gaigalaičio globos
namų, kitų įstaigų veiklos sutrikimai

4
Iki 500000
Iki 100000

Iki 60000

Gydymo, švietimo įstaigų veiklos sutrikimai, turto
sugadinimas, gyventojų būtiniausių gyvenimo
sąlygų sutrikdymas

Iki 15000

Šilumos tiekimas

Iki 15000

Vandens tiekimas

Laikinas veiklos nutraukimas, apribojimas, žalos
atsiradimas, Gydymo, švietimo įstaigų veiklos
sutrikimai, turto sugadinimas

Šilumos tiekimas, maitinimas

Laikinas veiklos nutraukimas, apribojimas, žalos
atsiradimas, Gydymo, švietimo įstaigų veiklos
sutrikimai, turto sugadinimas

Iki 15000

Grasinimas įvykdyti teroro aktą, teroristiniai
išpuoliai
Sprogmuo
Gaisras (gyvenamojo, kultūros paveldo, bažnyčios
ar kitos paskirties pastato, statinio)
Pavojus nekilnojamajai kultūros vertybei
Gaisrai (miškų, neeksploatuojamo durpyno ar
durpingų pievų degimas, smilkimas)
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Rajono įstaigos, įmonės,
transportas
Rajono įstaigos, įmonės, turizmas,
pamaldos
Turizmas
Miškininkystė, durpių gamyba

Žmonių žūtis, pastatų ir kito turto sunaikinimas,
laikinas veiklos apribojimas
Pastatų ir kito turto sunaikinimas, laikinas veiklos
apribojimas
Pastatų ir kito turto sunaikinimas, laikinas veiklos
apribojimas
Bažnyčių, muziejų bei turto sunaikinimas
Miškų sunaikinimas, durpių sluoksnio
sugadinimas

Iki 120000
Iki 20000
Iki 100000
Iki 50000
Iki 60000
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4 lentelė. Galimų pavojų padariniai (poveikis) aplinkai

1
Geologinis reiškinys (žemės drebėjimas)
Stichinis meteorologinis reiškinys (labai smarkus
vėjas)
Stichinis meteorologinis reiškinys (sausra)

2
-

Galima
paviršinio ir
(ar)
požeminio
vandens tarša
3
-

-

-

-

Katastrofinis meteorologinis reiškinys (uraganas)
Katastrofinis meteorologinis reiškinys (labai smarkus
lietus)
Katastrofinis meteorologinis reiškinys ( labai
smarkus snygis, labai smarki pūga)
Katastrofinis meteorologinis reiškinys (smarkus
speigas)
Stichinis hidrologinis reiškinys (stichinis vandens
lygis (vandens lygio pakilimas ar nusekimas)),
stichinis potvynis
Katastrofinis hidrologinis reiškinys (katastrofinis
vandens lygio pakilimas, katastrofinis potvynis)
Hidrotechnikos statinių (įrenginių) avarijos ir (ar)
gedimai

-

Taip

Taip

-

Taip

Taip

Pasėlių, žolės, ganyklų sužalojimas,
sunaikinimas
Augmenijos sužalojimas, sunaikinimas
Augmenijos sužalojimas, sunaikinimas,
geriamojo vandens užteršimas
Medžių sužalojimas, sunaikinimas

-

-

-

-

-

Taip

Taip

Augmenijos sužalojimas, sunaikinimas,
geriamojo vandens užteršimas

Iki 20000

-

Taip

Taip

-

-

-

-

Pavojingos ar ypač pavojingos žmonių
užkrečiamosios ligos protrūkis ar epidemija
Gyvūnų ligos protrūkis
Ypač pavojinga paukščių užkrečiamoji liga

-

-

-

Augmenijos sužalojimas, sunaikinimas,
geriamojo vandens užteršimas
Hidrotechnikos įrenginių sunaikinimas,
augmenijos sužalojimas, sunaikinimas,
geriamojo vandens užteršimas
-

-

-

-

-

-

Nustatytas galimas pavojus

Galima oro
tarša

Galima
grunto tarša

Galimi padariniai (poveikis) gamtinei
aplinkai

Numatomi
nuostoliai,
Eur

4
-

5
Augmenijos sužalojimas, sunaikinimas
Augmenijos sužalojimas, sunaikinimas

6
Iki 30000
Iki 30000
Iki 60000
Iki 50000
Iki 20000
-

-

-
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1
Kenksmingųjų organizmų židiniai

2
-

3
-

4
-

Taip

Taip

Taip

Taip

Taip

Taip

Naftos produktų išsiliejimas

-

-

Taip

Gyvenamojo ar kitos paskirties pastato, statinio arba
jo konstrukcijos visiškas ar dalinis sugriovimas
Elektros energijos tiekimo nutraukimas vartotojui,
kuriam suteikta pirma (I) elektros energijos
patikimumo kategorija, daugiau kaip 20 000
gyventojų arba 1/4 savivaldybės teritorijos gyventojų
Šilumos tiekimo nutraukimas per šildymo sezoną
nenutrūkstamo aprūpinimo šiluma vartotojams arba
daugiau kaip 3 000 gyventojų
Geriamojo vandens tiekimo nutraukimas
stacionarinei asmens sveikatos priežiūros įstaigai,
socialinės globos namams, ūkio subjektui ar įstaigai,
teikiančiai formaliojo mokymo paslaugas arba
daugiau kaip 5 000 žmonių
Gamtinių dujų tiekimo nutraukimas vartotojui,
kuriam dujos tiekiamos nenutrūkstamai
Grasinimas įvykdyti teroro aktą, teroristiniai išpuoliai
Sprogmuo
Gaisras (gyvenamojo, kultūros paveldo, bažnyčios ar
kitos paskirties pastato, statinio)
Pavojus nekilnojamajai kultūros vertybei
Gaisrai (miškų, neeksploatuojamo durpyno ar
durpingų pievų degimas, smilkimas)

-

-

-

Pavojingos cheminės medžiagos ir (ar) mišinio
(preparato) patekimas į aplinką
Radiacinė avarija

6
Iki 130000

-

5
Miškų, augmenijos, pasėlių sužalojimas
ar sunaikinimas
Augmenijos sužalojimas, sunaikinimas,
geriamojo vandens užteršimas
Radiacija
Augmenijos sužalojimas, sunaikinimas,
paukščių, žuvų žūtis, paplūdimių
sunaikinimas
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Augmenijos sužalojimas, sunaikinimas

Iki 10000

Taip

-

-

Augmenijos sužalojimas, sunaikinimas

Iki 150000

Iki 15000
Iki 100000
Iki 15000
-
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5 lentelė. Galimi padariniai (poveikis) būtiniausioms gyvenimo (veiklos) sąlygoms

Nustatytas galimas pavojus

1
Geologinis reiškinys (žemės drebėjimas)
Stichinis meteorologinis reiškinys (labai smarkus vėjas)
Stichinis meteorologinis reiškinys (sausra)
Katastrofinis meteorologinis reiškinys (uraganas)
Katastrofinis meteorologinis reiškinys (labai smarkus lietus)
Katastrofinis meteorologinis reiškinys ( labai smarkus snygis,
labai smarki pūga)
Katastrofinis meteorologinis reiškinys (smarkus speigas)
Stichinis hidrologinis reiškinys (stichinis vandens lygis (vandens
lygio pakilimas ar nusekimas)), stichinis potvynis
Katastrofinis hidrologinis reiškinys (katastrofinis vandens lygio
pakilimas, katastrofinis potvynis)
Hidrotechnikos statinių (įrenginių) avarijos ir (ar) gedimai
Pavojingos ar ypač pavojingos žmonių užkrečiamosios ligos
protrūkis ar epidemija
Gyvūnų ligos protrūkis
Ypač pavojinga paukščių užkrečiamoji liga
Kenksmingųjų organizmų židiniai
Pavojingos cheminės medžiagos ir (ar) mišinio (preparato)
patekimas į aplinką
Radiacinė avarija
Naftos produktų išsiliejimas
Gyvenamojo ar kitos paskirties pastato, statinio arba jo
konstrukcijos visiškas ar dalinis sugriovimas
Elektros energijos tiekimo nutraukimas vartotojui, kuriam suteikta
pirma (I) elektros energijos patikimumo kategorija, daugiau kaip
20 000 gyventojų arba 1/4 savivaldybės teritorijos gyventojų
Šilumos tiekimo nutraukimas per šildymo sezoną nenutrūkstamo
aprūpinimo šiluma vartotojams arba daugiau kaip 3 000 gyventojų
Geriamojo vandens tiekimo nutraukimas stacionarinei asmens
sveikatos priežiūros įstaigai, socialinės globos namams, ūkio
subjektui ar įstaigai, teikiančiai formaliojo mokymo paslaugas
arba daugiau kaip 5 000 žmonių
Gamtinių dujų tiekimo nutraukimas vartotojui, kuriam dujos
tiekiamos nenutrūkstamai
Grasinimas įvykdyti teroro aktą, teroristiniai išpuoliai
Sprogmuo
Gaisras (gyvenamojo, kultūros paveldo, bažnyčios ar kitos
paskirties pastato, statinio)
Pavojus nekilnojamajai kultūros vertybei
Gaisrai (miškų, neeksploatuojamo durpyno ar durpingų pievų
degimas, smilkimas)

Galimi
padariniai
(poveikis)
būtiniausioms
gyvenimo
(veiklos)
sąlygoms
2
Taip
Taip
Taip
Taip
Taip
Taip

Galimų
padarinių
(poveikio)
trukmė
(valandomis
arba paromis)
3
Iki 30 parų
Iki 24 valandų
Iki 3 parų
Iki 24 valandų
Iki 3 parų
Iki 3 parų

Taip
Taip

Iki 3 parų
Iki 12 parų

Taip

Iki 12 parų

Taip
Taip

Iki 3 parų
Iki 30 parų

Taip
Taip
Taip

Iki 30 parų
Iki 30 parų
Iki 3 parų
Iki 24 valandų

Taip
-

Iki 30 parų
Iki 3 parų
Iki 10 parų

Taip

Iki 3 parų

Taip

Iki 3 parų

Taip

Iki 2 parų

Taip

Iki 3 parų

Taip
Taip

Iki 24 val.
Iki 6 val.
Iki 24 val.

Taip

Iki 24 val.
Iki 24 val.
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3.

4.

5.

6.

7.

6

1

5

3

4

4

2

3

2

3

1

2

3

4

2

3

4

1

3

2

3

2

Bendras rizikos lygis (R),
R=R1+R2+R3

5

Galimo pavojaus rizikos
b8tiniausioms gyvenimo (veiklos)
s1lygoms lygis (R3),R3=TXP3

2.

4

Galimo pavojaus rizikos turtui ir
aplinkai lygis (R2),
R2=TXP2

1.

3

Rizikos lygio nustatymas
(R)
Galimo pavojaus rizikos žmonių
gyvybei ir sveikatai lygis (R1),
R1=TXP1

2
Geologinis
reiškinys (žemės
drebėjimas)
Stichinis
meteorologinis
reiškinys (labai
smarkus vėjas)
Stichinis
meteorologinis
reiškinys (sausra)
Katastrofinis
meteorologinis
reiškinys
(uraganas)
Katastrofinis
meteorologinis
reiškinys (labai
smarkus lietus)
Katastrofinis
meteorologinis
reiškinys (labai
smarkus snygis,
labai smarki
pūga)
Katastrofinis
meteorologinis
reiškinys
(smarkus speigas)

Galimi padariniai (poveikis)
būtiniausioms gyvenimo (veiklos)
sąlygoms (P3)

1

Galimi padariniai (poveikis) turtui
ir aplinkai (P2)

Galimas pavojus

Galimų padarinių
(poveikio) (P)
įvertinimas balais
Galimi padariniai (poveikis)
žmonių gyvybei ir sveikatai (P1)

Eil.
Nr.

Galimo pavojaus tikimybės (T)
įvertinimas balais

6 lentelė. Galimų pavojų rizikos įvertinimas

7
5
priimtinas

8
3
priimtinas

9
4
priimtinas

10
12
priimtinas

8
didelis

12
l. didelis

8
didelis

28
l. didelis

3
priimtinas

6
vidutinis

9
didelis

18
vidutinis

2

8
didelis

12
l. didelis

8
didelis

28
l. didelis

3

3

4
priimtinas

12
l. didelis

12
l. didelis

28
l. didelis

1

3

6
vidutinis

3
priimtinas

9
didelis

18
vidutinis

9
didelis

18
vidutinis

1

3

6
vidutinis

3
priimtinas

14
1

2

Stichinis
hidrologinis
reiškinys (stichinis
8. vandens lygis
(vandens lygio
pakilimas ar
nusekimas)),
stichinis potvynis
Katastrofinis
hidrologinis
reiškinys
9. (katastrofinis
vandens lygio
pakilimas,
katastrofinis
potvynis)
Hidrotechnikos
10. statinių (įrenginių)
avarijos ir (ar)
gedimai
Pavojingos ar ypač
pavojingos žmonių
11. užkrečiamosios
ligos protrūkis ar
epidemija
Gyvūnų ligos
12. protrūkis
Ypač pavojinga
13. paukščių
užkrečiamoji liga
Kenksmingųjų
14. organizmų židiniai
Pavojingos
cheminės
15. medžiagos ir (ar)
mišinio (preparato)
patekimas į aplinką

3

4

5

6

7

8

9

10

4

2

3

4

8
didelis

12
l. didelis

16
l. didelis

36
l. didelis

2

2

3

4

4
priimtinas

6
vidutinis

8
didelis

18
vidutinis

2

2

4

3

4
priimtinas

8
vidutinis

6
vidutinis

18
vidutinis

3

4

2

4

12
l. didelis

6
vidutinis

12
l. didelis

30
l. didelis

3

1

4

4

3
priimtinas
4
priimtinas
3
priimtinas

12
l. didelis

12
l. didelis

27
l. didelis

6
vidutinis

8
vidutinis

18
vidutinis

6
vidutinis

8
vidutinis

17
vidutinis

6
vidutinis

6
vidutinis

6
vidutinis

18
vidutinis

1
priimtinas
3
priimtinas

3
priimtinas
6
vidutinis

4
priimtinas
9
didelis

8
priimtinas
18
vidutinis

2

2

3

4

2

1

3

4

3

2

2

2

16. Radiacinė avarija

1

1

3

4

Naftos produktų
17. išsiliejimas

3

1

2

3
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1

18.

19.

20.

21.

22.

2
Gyvenamojo ar
kitos paskirties
pastato, statinio
arba jo
konstrukcijos
visiškas ar dalinis
sugriovimas
Elektros energijos
tiekimo
nutraukimas
vartotojui, kuriam
suteikta pirma (I)
elektros energijos
patikimumo
kategorija, daugiau
kaip 20 000
gyventojų arba 1/4
savivaldybės
teritorijos
gyventojų
Šilumos tiekimo
nutraukimas per
šildymo sezoną
nenutrūkstamo
aprūpinimo šiluma
vartotojams arba
daugiau kaip 3 000
gyventojų
Geriamojo vandens
tiekimo
nutraukimas
stacionarinei
asmens sveikatos
priežiūros įstaigai,
socialinės globos
namams, ūkio
subjektui ar įstaigai,
teikiančiai
formaliojo mokymo
paslaugas arba
daugiau kaip 5 000
žmonių
Gamtinių dujų
tiekimo
nutraukimas
vartotojui, kuriam
dujos tiekiamos
nenutrūkstamai

3

4

5

6

7

8

9

10

2
priimtinas

3
priimtinas

4
priimtinas

9
priimtinas

1

2

3

4

4

1

2

3

4
priimtinas

8
didelis

12
l. didelis

24
didelis

3

1

2

3

6
priimtinas

6
vidutinis

9
didelis

18
vidutinis

3

1

1

3

3
priimtinas

3
priimtinas

9
didelis

15
priimtinas

3
priimtinas

3
priimtinas

9
didelis

15
priimtinas

3

1

1

3

16
1

2
Grasinimas
23. įvykdyti teroro
aktą, teroristiniai
išpuoliai

3

4

5

6

2

3

2

24. Sprogmuo

5

2

3

2

Gaisras
(gyvenamojo,
25. kultūros paveldo,
bažnyčios ar kitos
paskirties pastato,
statinio)
Pavojus
26. nekilnojamajai
kultūros vertybei
Gaisrai (miškų,
neeksploatuojamo
27. durpyno ar
durpingų pievų
degimas,
smilkimas)

2

3

1

2

2

7
6
vidutinis

8
4
priimtinas

9
4
priimtinas

10
14
priimtinas

1

1

10
didelis

5
priimtinas

5
priimtinas

20
vidutinis

3

1

6
vidutinis

9
didelis

3
priimtinas

18
vidutinis

2
priimtinas

6
vidutinis

4
priimtinas

12
priimtinas

6
vidutinis

6
vidutinis

6
vidutinis

18
vidutinis

3

2

2

2

6. Galimais pavojais prioriteto tvarka laikomi:
6.1. pavojai, kurie sukelia didelius padarinius (poveikį) ir yra didelės tikimybės:
6.1.1. stichinis hidrologinis reiškinys (stichinis vandens lygis (vandens lygio pakilimas ar
nusekimas)), stichinis potvynis;
6.1.2. stichinis meteorologinis reiškinys (labai smarkus vėjas);
6.1.3. katastrofinis meteorologinis reiškinys (uraganas);
6.1.4. katastrofinis meteorologinis reiškinys (labai smarkus lietus);
6.1.5. elektros energijos tiekimo nutraukimas vartotojui, kuriam suteikta pirma (I) elektros
energijos patikimumo kategorija, daugiau kaip 20 000 gyventojų arba 1/4 savivaldybės teritorijos
gyventojų.
6.2. pavojai, kurie sukelia didelius padarinius (poveikį):
6.2.1. stichinis hidrologinis reiškinys (stichinis vandens lygis (vandens lygio pakilimas ar
nusekimas)), stichinis potvynis;
6.2.2. pavojingos ar ypač pavojingos žmonių užkrečiamosios ligos protrūkis ar epidemija;
6.2.3. stichinis meteorologinis reiškinys (labai smarkus vėjas);
6.2.4. katastrofinis meteorologinis reiškinys (uraganas);
6.2.5. katastrofinis meteorologinis reiškinys (labai smarkus lietus);
6.2.6. gyvūnų ligos protrūkis;
6.2.7. elektros energijos tiekimo nutraukimas vartotojui, kuriam suteikta pirma (I) elektros
energijos patikimumo kategorija, daugiau kaip 20 000 gyventojų arba 1/4 savivaldybės teritorijos
gyventojų.
6.3. pavojai, kurie yra didelės tikimybės:
6.3.1. sprogmuo;
6.3.2. stichinis meteorologinis reiškinys (labai smarkus vėjas);
6.3.3. katastrofinis meteorologinis reiškinys (uraganas);
6.3.4. katastrofinis meteorologinis reiškinys (labai smarkus lietus);
6.3.5. stichinis hidrologinis reiškinys (stichinis vandens lygis (vandens lygio pakilimas ar
nusekimas)), stichinis potvynis;
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6.3.6. elektros energijos tiekimo nutraukimas vartotojui, kuriam suteikta pirma (I) elektros
energijos patikimumo kategorija, daugiau kaip 20 000 gyventojų arba 1/4 savivaldybės teritorijos
gyventojų.
6.4. visi kiti pavojai bendro rizikos lygio mažėjimo tvarka:
6.4.1. sprogmuo;
6.4.2. stichinis meteorologinis reiškinys (sausra);
6.4.3. katastrofinis meteorologinis reiškinys (labai smarkus snygis, labai smarki pūga);
6.4.4. katastrofinis meteorologinis reiškinys (smarkus speigas);
6.4.5. katastrofinis hidrologinis reiškinys (katastrofinis vandens lygio pakilimas, katastrofinis
potvynis);
6.4.6. hidrotechnikos statinių (įrenginių) avarijos ir (ar) gedimai;
6.4.7. ypač pavojinga paukščių užkrečiamoji liga;
6.4.8. pavojingos cheminės medžiagos ir (ar) mišinio (preparato) patekimas į aplinką;
6.4.9. naftos produktų išsiliejimas;
6.4.10. šilumos tiekimo nutraukimas per šildymo sezoną nenutrūkstamo aprūpinimo šiluma
vartotojams arba daugiau kaip 3 000 gyventojų;
6.4.11. gaisras (gyvenamojo, kultūros paveldo, bažnyčios ar kitos paskirties pastato, statinio);
6.4.12. gaisrai (miškų, neeksploatuojamo durpyno ar durpingų pievų degimas, smilkimas);
6.4.13. kenksmingųjų organizmų židiniai;
6.4.14. geriamojo vandens tiekimo nutraukimas stacionarinei asmens sveikatos priežiūros
įstaigai, socialinės globos namams, ūkio subjektui ar įstaigai, teikiančiai formaliojo mokymo
paslaugas arba daugiau kaip 5 000 žmonių;
6.4.15. gamtinių dujų tiekimo nutraukimas vartotojui, kuriam dujos tiekiamos
nenutrūkstamai;
6.4.16. grasinimas įvykdyti teroro aktą, teroristiniai išpuoliai;
6.4.17. pavojus nekilnojamajai kultūros vertybei;
6.4.18. gyvenamojo ar kitos paskirties pastato, statinio arba jo konstrukcijos visiškas ar
dalinis sugriovimas;
6.4.19. geologinis reiškinys (žemės drebėjimas).
PASTABOS:
priimtinas – priimtina rizika
vidutinis – vidutinė rizika
didelis – didelė rizika
l. didelis. – labai didelė rizika.
7. Nustačius labai didelę, didelę ar vidutinę riziką, šių galimų pavojų rizikos mažinimo
priemonės numatomos Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių plane.
8. Nustačius labai didelę ar didelę riziką šių galimų pavojų (stichinis hidrologinis reiškinys
(stichinis vandens lygis (vandens lygio pakilimas ar nusekimas)), stichinis potvynis; pavojingos ar
ypač pavojingos žmonių užkrečiamosios ligos protrūkis ar epidemija; stichinis meteorologinis
reiškinys (labai smarkus vėjas); katastrofinis meteorologinis reiškinys (uraganas); katastrofinis
meteorologinis reiškinys (labai smarkus lietus); gyvūnų ligos protrūkis; elektros energijos tiekimo
nutraukimas vartotojui, kuriam suteikta pirma (I) elektros energijos patikimumo kategorija, daugiau
kaip 20 000 gyventojų arba 1/4 savivaldybės teritorijos gyventojų) valdymas aprašomas Savivaldybės
ekstremaliųjų situacijų valdymo plane bei kituose planuose.
9. Nustačius vidutinę ir priimtiną riziką, šių galimų pavojų valdymas įvertinamas rizikos
analizės peržiūros metu.
V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
10. Savivaldybė vykdo rizikos stebėseną ir rizikos analizės peržiūrą.
11. Rizikos stebėsena vykdoma analizuojant pokyčius, naujoves, į kurias atsižvelgiant
atliekama pakartotinė rizikos analizė, stebint ir analizuojant vykdomas rizikos mažinimo priemones.
________________________

