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I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

Vilkaviškio rajono savivaldybės galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizė 
parengta siekiant detalizuoti savivaldybės teritorijoje atliekamų galimų pavojų nustatymą, 
ekstremaliųjų situacijų rizikos vertinimą, ekstremaliųjų situacijų rizikos lygio ir jos priimtinumo 
nustatymą. 

Vilkaviškio rajono savivaldybės galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizės 
(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. 

Potvynių rizikos vertinimas atliekamas vadovaujantis Potvynių rizikos vertinimo ir valdymo 
tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. lapkričio 25 d. nutarimu Nr. 
1558. 

Galimų pavojų padariniai (poveikis) aplinkai apskaičiuojami vadovaujantis Aplinkai 
padarytos žalos atlyginimo dydžių apskaičiavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos 
aplinkos ministro 2002 m. rugsėjo 9 d. įsakymu Nr. 471. 

Rizikos analizė atliekama šiais etapais: 
1. nustatomi galimi pavojai; 
2. atliekamas rizikos vertinimas; 
3. nustatomas rizikos lygis ir jos priimtinumas (priimtina ar nepriimtina). 
Duomenys, gauti atlikus rizikos analizę, naudojami: 
1. rengiant Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planą; 
2. rengiant Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo planą; 
3. planuojant Savivaldybės kolektyvinės gyventojų apsaugos nuo atsiradusių gyvybei ar 

sveikatai pavojingų veiksnių priemones. 
Vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatyme ir kituose teisės 

aktuose vartojamas sąvokas. 
 

 
II. GALIMŲ PAVOJŲ NUSTATYMAS 

Šiame etape galimi pavojai nustatomi remiantis moksliniais, statistiniais, istoriniais 
duomenimis, specialistų ir ekspertų vertinimais, Lietuvos ir kitų šalių patirtimi, analizuojamos 
aplinkos apžiūra, įvykių modeliavimu, taip pat Ekstremalių įvykių kriterijais, patvirtintais Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 9 d. nutarimu Nr. 241 (Žin., 2006, Nr. 29-1004; 2011, Nr. 
107-5059). 

Galimas pavojus suprantamas kaip galimų įvykių, ekstremaliųjų įvykių, ekstremaliųjų 
situacijų keliama grėsmė gyventojų gyvybei ar sveikatai, turtui ir (arba) aplinkai. 

Nustatomi visi galimi gamtiniai ir žmogaus veiklos sukelti (techniniai, ekologiniai ir 
socialiniai) pavojai, kurie gali kilti savivaldybės teritorijoje ir už jos ribų, turėti padarinių (poveikį) 
atskiroms savivaldybės vietovėms ir (ar) visai savivaldybės teritorijai: gyventojų gyvybei ar sveikatai, 
turtui, aplinkai, būtiniausioms gyvenimo (veiklos) sąlygoms ir sukelti savivaldybės ar valstybės lygio 
ekstremaliąją situaciją. 

Nustatyti galimi pavojai surašomi į 1 lentelę, nurodoma jų padarinių (poveikio) zona, galimas 
išplitimas, esant galimybei, pateikiamos jų kilimo priežastys (kodėl ir kaip jie gali kilti) ir užpildomos 
8 lentelės 1 ir 2 skiltys. 
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1 lentelė. Nustatytų galimų pavojų apibūdinimas 

 
Eil. 
Nr. 

Nustatytas 
galimas pavojus 

Nustatyto galimo 
pavojaus padarinių 
(poveikio) zona ir 

Galimo pavojaus kilimo 
priežastys 

1 2 3 4 

Galimi  gamtiniai  pavojai 
1. 
 

Geologiniai 
reiškiniai (žemės 
drebėjimas, 
karstinė įgriuva, 
nuošliauža, 
sufozinis reiškinys) 

Visa savivaldybės teritorija 
Statūs upių krantai, 
karjerai (Graužinių k., 
Šešupės krantai) 
 

Tektoninių plokščių judėjimas, 
lietus, birus gruntas, upės srovė, 
žmonių veikla 

2. 
 

Stichiniai ir 
katastrofinai 
meteorologinai 
reiškiniai 
(Maksimalus 
vėjo greitis, 
smarkus lietus, 
kruša, smarkus 
snygis, pūga,  
lijundra, smarkus 
sudėtinis apšalas, 
speigas, tirštas rūkas,
šalna aktyviosios 
augalų vegetacijos 
laikotarpiu, sausra 
aktyviosios augalų 
vegetacijos 
laikotarpiu, kaitra, 
uraganas, labai 
smarkus lietus, labai 
smarkus snygis, 
labai smarki pūga, 
smarkus speigas) 

Visa savivaldybės teritorija 
 

Atsiradus skirtumui tarp dviejų oro 
masių slėgio, išsivystę konvekciniai 
reiškiniai oro masėse, susidaro, kai 
šiltos stiprios oro srovės vertikaliai 
pakyla į aukštesnius atmosferos 
sluoksnius, kur vanduo sušąla į ledo 
kristalus ir kritulių pavidalu iškrinta 
atgal į Žemę, išsivystę konvekciniai 
reiškiniai oro masėse, veikiant aukštyn 
einantiems oro srautams esant žemam 
slėgiui, snigimas, kai  pučia smarkus 
(>10 m/s) vėjas arba tokio vėjo 
pūtimas į purią sauso sniego dangą, 
šilto oro fronto užėjimas ir lietaus 
iškritimas ant įšalusio paviršiaus, šilto 
oro fronto užėjimas ir lietaus iškritimas 
ant įšalusio paviršiaus, Skandinavijos 
ir ultrapoliarinių anticiklonų šalto oro 
masių pernešimas, ore susidariusi gausi 
smulkių vandens lašų arba kristalų 
sankaupa (vandens garų kondensacija 
ore), žemės paviršiaus šilumos 
spinduliavimas atslinkus šaltai oro 
masei, pietų ciklono karšto oro masių 
pernešimas, sumažėjus kritulių arba 
vandens garų kiekiui atmosferoje, 
atsiradus skirtumui tarp dviejų oro 
masių slėgio, konvekciniai reiškiniai 
oro masėse, konvekciniai reiškiniai oro 
masėse, veikiant aukštyn einantiems 
oro srautams esant žemam slėgiui, 
susidarius puriai sniego dangai ir 
sustiprėjus vėjui daugiau kaip 10 m/s, 
Skandinavijos ir ultrapoliarinių 
anticiklonų šalto oro masių pernešimas 
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Eil. 
Nr. 

Nustatytas 
galimas pavojus 

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

Galimo pavojaus kilimo 
priežastys 

1 2 3 4 

3. 
 

Stichinis 
hidrologinis 
reiškinys 
Stichinis vandens 
lygis (vandens 
lygio pakilimas ar 
nusekimas), 
stichinis potvynis 
ar Katastrofinis 
hidrologinis 
reiškinys 
Katastrofinis 
vandens lygio 
pakilimas, 
katastrofinis 
potvynis 

Savivaldybės teritorijoje esančios 
upių, tvenkinių vandens baseinai, 
teritorijos rajono savivaldybėje, 
esančios šalia upių, tvenkinių 

Užtvankos griūtis, smarkus 
ilgalaikis lietus, staigus sniego 
tirpimas, ilgalaikis sausas 
periodas, užtvankos griūtis, 
smarkus ilgalaikis lietus 
(lietaus poplūdis); intensyvus 
ir staigus sniego tirpsmas; 
ledų sangrūdos, grunto 
nuošliaužos, užtvankos 
griūtis, smarkus ilgalaikis 
lietus, staigus sniego tirpimas 
 

4. Pavojingos 
užkrečiamosios 
ligos 

Visa savivaldybės teritorija Dėl pavojingų ir ypač 
pavojingų ligų sukėlėjų 
patekimo į žmogaus 
organizmą ir jų paplitimo 

5. Gyvūnų ligos Visa savivaldybės teritorija 
(apsaugos zona 3 km, plotas 28 
km², plotis – 314 km², stebėjimo 
zona – 10 km) 

Dėl pavojingų ir ypač 
pavojingų ligų sukėlėjų 
patekimo į gyvūnų organizmą 
ir jų paplitimo 

6. Vabzdžių antplūdis Visa savivaldybės teritorija Dėl palankių meteorologinių 
sąlygų ir kintančių aplinkos 
sąlygų 

7. Augalų ligos Visa savivaldybės teritorija Dėl užkrečiamųjų ligų 
sukėlėjų pateikimo į augalus 
ir jų paplitimo 

 

8. Žuvų dusimas, 
laukinių žvėrių ir 
paukščių badas 

Vandens telkiniai, miškai, laukai 
rajono savivaldybės teritorijoje 

Dėl nepalankių 
meteorologinių ir 
hidrometeorologinių sąlygų 

Žmogaus veiklos sukelti pavojai 
9. Įvykiai 

transportuojant 
pavojingąjį krovinį 

Keliai (magistralinis kelias A7 ir 
krašto keliai Nr. 185, Nr. 186, Nr. 
187, Nr. 136, Nr. 137, Nr. 138, 
Nr. 200) ir geležinkelis (Kaunas– 
Kybartai–Kaliningradas), kuriais 
transportuojamos pavojingosios 
medžiagos (atstumas: keliai 1 km, 
geležinkelis – 3 km) 

Transporto avarijos, 
techninės avarijos, 
žmogiškasis faktorius 

10. Cheminė avarija Objektai, naudojantys pavojingas 
medžiagas (zona 200–300 m) 

Technologinio proceso 
sutrikimas objekte, gaisras, 
sprogimas, transporto avarija, 
žmogiškasis faktorius 
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Eil. 
Nr. 

Nustatytas 
galimas pavojus 

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

Galimo pavojaus kilimo 
priežastys 

1 2 3 4 

11. Radiacinė avarija 
(tarša 
radioaktyviosiomis 
medžiagomis, 
pavojingas 
radioaktyvusis 
radinys ir kitos 
radiologinės avarijos 
ir įvykiai) 

Visa savivaldybės teritorija Technologinio proceso 
sutrikimas objekte, transporto 
avarija, žmogiškasis faktorius 

12. Branduolinė avarija Visa savivaldybės teritorija Technologinio proceso 
sutrikimas objekte, gaisras, 
sprogimas, žmogiškasis 
faktorius 

13. Naftos produktų 
išsiliejimas 

Savivaldybės teritorija (5 m²–500 
m², upėse – 1–10 km) 

Technologinė avarija, 
transporto avarija, 
žmogiškasis faktorius 

14. Pramoninė avarija 
pavojingajame 
objekte 

UAB „Underhill Baltic“ 
(cheminio užteršimo gylis – 2,18 
km, plotas – 3,7 km²) 

Sprogimas iškraunant amonio 
salietros pakuotes, gaisro 
kilimas 

15. Hidrotechnikos 
statinių (įrenginių 
avarijos ir (ar) 
gedimai 

Paežerių ežeras (užliejamas plotas 
iki 0,53 km², patenka – 85 
žmonės) 

 
Hidrotechninius statiniai: 
Karklinių (užliejamas plotas apie 
1 km2, patenka 4 sodybos ir dalis 
Keturvalakių gyvenviečių); 

 
Kunigiškių (užliejamas plotas apie 
0,270 km2, patenka 3 sodybos); 

 
Virbalio (užliejamas plotas 0,9 
km2, patenka apie 15 gyventojų 
sklypų) 

 
Matlaukio (užliejamas plotas apie 
7 km2, patenka dalis Kybartų ir 
Černyševskio (Rusijos 
Federacijos Kaliningrado srities) 
miestų gyventojų) 

Technologinio proceso 
sutrikimai ir avarijos, smarkus 
lietus, potvynis, ledų 
sangrūdos, laukinės augalijos 
ir gyvūnų daromas poveikis, 
žmogiškasis faktorius 
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Eil
. 
Nr. 

Nustatytas 
galimas pavojus 

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

Galimo pavojaus kilimo 
priežastys 

1 2 3 4 

16. Transporto 
avarijos 
(geležinkelio 
oro,vandens, 
automobilių) 

Keliai (magistralinis kelias A7 ir 
krašto keliai Nr. 185, Nr. 186, 
Nr. 187, Nr. 136, Nr. 137, Nr. 
138,Nr. 200) ir geležinkelis 
(Kaunas– Kybartai–
Kaliningradas) 

Transporto avarija, techninė 
avarija, meteorologinės 
sąlygos, terorizmas, diversija, 
žmogiškasis faktorius 

17. Pastatų griuvimas 11,2 tūkst. pastatų Techninė avarija, gaisras, 
sprogimas, meteorologinis 
reiškinys, transporto avarija, 
terorizmas, diversija 

18. Elektros energijos 
tiekimo sutrikimai 
ir (ar) gedimai 

Visoje savivaldybės teritorijoje 
administraciniai, gyvenamieji, 
ūkiniai, gamybiniai-pramoniniai 
pastatai 

Techninė avarija, gaisras, 
meteorologinis reiškinys, 
terorizmas, diversija, 
žmogiškasis faktorius 

19. Šilumos energijos 
tiekimo sutrikimai 
ir (ar) gedimai 

Savivaldybės teritorijoje esantys 
centralizuoto šilumos tiekimo 
linijų vartotojai 

Techninė avarija ir (ar) 
gedimas įrenginiuose, gaisras, 
meteorologinis reiškinys, 
aptarnaujančio personalo 
klaidos, pašalinių asmenų 
nusikalstama veika, kuro 
tiekimo sutrikimas 

20. Dujų tiekimo 
sutrikimai 

Centralizuoto dujų tiekimo 
vartotojai, t. y. daugiabučių, 
individualių namų, įstaigų 
vartotojai. 

Techninė 7ersona ir (ar) 
gedimas įrenginiuose, 
aptarnaujančio 7ersonal 
klaidos, gaisras, 
meteorologinis reiškinys 

21. Vandens 
tiekimo 
sutrikimas 

Centralizuoto vandens 
tiekimo vartotojai ir 
abonentai – 10 321. 

Savaiminės tinklų 
avarijos, stichiniai ir 
katastrofiniai 
hidrometeorologiniai 
reiškiniai, sprogimai ir 
gaisrai, transporto 
avarijų pažeistos 
komunalinės linijos, 
diversijos ar teroro aktai, 
elektros tiekimo 
sutrikimai 

22. Elektroninių 
ryšių 
teikimo 
sutrikimas ir 
(ar) gedimas 
(kibernetinės 
atakos) 

Visa savivaldybės teritorija Techninė avarija, 
elektros energijos 
tiekimo sutrikimas, 
gaisras, meteorologinis 
reiškinys, terorizmas, 
diversija, žmogiškasis 
faktorius 
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Eil
. 
Nr. 

Nustatytas 
galimas pavojus 

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

Galimo pavojaus kilimo 
priežastys 

1 2 3 4 

23. Komunikacijų 
sistemų nutraukimas 
ir (ar) gedimai 

Visa savivaldybės teritorija Techninė avarija, elektros 
energijos tiekimo sutrikimas, 
gaisras, meteorologinis 
reiškinys, terorizmas, diversija, 
žmogiškasis faktorius 

24. Kuro resursų 
trūkumas ir (ar) 
stygius 

Visa savivaldybės teritorija 
 
Vilkaviškio, Pilviškių, Kybartų, 
Virbalio, Paežerių katilinės. 

Kuro tiekimo sutrikimai, 
techninės avarijos 
saugyklose, elektros 
energijos tiekimo 
sutrikimas, gaisrai, 
sprogimai, žaibai, 

25. Pavojingas 
radinys 

Visa savivaldybės teritorija Kasinėjimas, žemės ir 
statybos darbai, terorizmas, 
diversija, žmogiškasis 
faktorius 

26. Miškų gaisrai  Miškai rajono savivaldybės 
teritorijoje – 11,9 tūkst. ha; 

Miškų, pievų ir durpynų 
gaisrai, sprogimai, žaibai, 
elektros energijos ir dujų 
tiekimo sutrikimai, 
transporto avarijos, stiklo 
šiukšlės, žmogiškasis 
faktorius 

27. Gaisrai ir 
sprogimai  

Pastatai ir statiniai – 11,2 tūkst. Sprogimai, žaibai, elektros 
energijos ir dujų tiekimo 
sutrikimai, transporto 
avarijos, žmogiškasis 
faktorius 

28 Maisto tarša Visa savivaldybės teritorija Maisto produktų 
saugojimo, laikymo ir 
paruošimo reikalavimų 
nesilaikymas, žaliavos 
tarša, žmogiškasis 
faktorius 
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Eil. 
Nr. 

Nustatytas 
galimas pavojus 

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

Galimo pavojaus kilimo 
priežastys 

1 2 3 4 

29. Oro tarša, vandens, 
dirvožemio, grunto 
tarša 

Savivaldybės teritorijoje esantys 
vandens telkiniai, visa savivaldybės 
teritorija 

Gaisrai, avarijos, gedimai 
pramonės objektuose, 
technologiniai sutrikimai, 
cheminės avarijos, 
transporto kuro degimas, 
intensyvi gyvulininkystė, 
cheminės avarijos, 
transporto avarijos, 
nevalomi nutekamieji 
vandenys, pramonės 
nuotekos, žemės ūkio 
veikla, žmogiškasis 
faktorius 

30. Visuomenės 
neramumai, 
susibūrimai, 
riaušės, 
nusikaltimai, 
nusikalstami 
neramumai, 
gaujų 
s iautėjimas 

Visa savivaldybės teritorija Žmogiškasis faktorius 

31. Karinė ataka, 
maištas, sukilimas 

Visa savivaldybės teritorija Žmogiškasis faktorius 

32. Masinis užsieniečių 
antplūdis 

Vilkaviškio, Pilviškių, Kybartų 
geležinkelio stotis, pasienio ruožas 

Žmogiškasis faktorius 

33. Žmonių grobimas, 
įkaitų paėmimas 

Visa savivaldybės teritorija Žmogiškasis faktorius 

34. Streikai, sabotažas, 
diversija 

Visa savivaldybės teritorija Žmonių nepasitenkinimas 
esama situacija, darbininkų ir 
darbdavio nesutarimai, 
atskirų visuomenės grupių 
reikalavimai 

35. Teroristiniai 
išpuoliai 

Visa savivaldybės teritorija Siekis destabilizuoti padėtį 
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III. RIZIKOS VERTINIMAS 

Šiame etape analizuojama nustatytų galimų pavojų tikimybė ir galimi padariniai (poveikis). 
Kiekvieno nustatyto galimo pavojaus tikimybė (T) vertinama balais pagal Savivaldybės 

galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizės metodinėse rekomendacijose pateiktus 
galimo pavojaus tikimybės įvertinimo kriterijus (2 lentelė). Galimo pavojaus tikimybės vertinimas 
balais įrašomas į 8 lentelės 3 skiltį. 

 
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 labai didelė tikimybė 5 
Gali įvykti kartą per 1–10 metų didelė tikimybė 4 
Gali įvykti kartą per 10–50 metų vidutinė tikimybė 3 
Gali įvykti kartą per 50–100 metų maža tikimybė 2 
Gali įvykti rečiau negu kartą per 100 metų labai maža tikimybė 1 

Nustačius galimo pavojaus tikimybę (T), analizuojami jo padariniai (poveikis) (P) savivaldybėje: 
1. gyventojų gyvybei ir sveikatai (P1); 
2. turtui ir aplinkai (P2); 
3. būtiniausioms gyvenimo (veiklos) sąlygoms (P3). 
Nustatomas galimas nukentėjusiųjų: žuvusiųjų, sužeistųjų, evakuotinų, gyventojų skaičius. 

Šie duomenys įrašomi į 3 lentelės 2 skiltį. 
Nustatomi objektai, kuriuose yra pažeidžiamos visuomenės socialinės grupės (Savivaldybės 

galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizės metodinių rekomendacijų 2 priedas) ir tų 
grupių gyventojų skaičius. Šie duomenys įrašomi į 3 lentelės 3 skiltį. 

Nustatomi ir 4 bei 5 lentelėse aprašomi: 
1. pažeidžiami ekonominės veiklos sektoriai; 
2. galimi padariniai (poveikis) privačiam turtui bei viešajam sektoriui ir numatomi nuostoliai; 
3. galima aplinkos tarša ir galimi padariniai (poveikis) aplinkai, numatomi nuostoliai. 
Įvertinami  ir  6  lentelėje  aprašomi  galimi  padariniai  (poveikis)  būtiniausioms  

gyvenimo (veiklos) sąlygoms ir jų numatoma trukmė. 
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3 lentelė. Galimų pavojų padariniai (poveikis) gyventojų gyvybei ar sveikatai 

 

 
 
Eil. 
Nr. 

 
 

Nustatytas galimas 
pavojus 

 
Galinčių nukentėti gyventojų 

skaičius (žuvusiųjų ir (ar) 
evakuotinų gyventojų) 

Objektai, kuriuose yra 
pažeidžiamos visuomenės 

socialinės grupės, 
patenkančios į pavojaus 
zoną, ir (ar) gyventojų 

skaičius 
1 2 3 4 

Galimi  gamtiniai  pavojai 
1. Geologiniai reiškiniai 

(žemės drebėjimas, 
karstinė įgriuva, 
nuošliauža, 
sufozinis reiškinys) 

Žuvusių, sužeistųjų nėra ir (ar) 
gyventojų evakuoti nereikia 

Individualūs ir 
visuomeniniai pastatai ir 
statiniai, infrastruktūros 
objektai 

2. Stichiniai ir 
katastrofinai 
meteorologinai 
reiškiniai 
(Maksimalus vėjo 
greitis, smarkus 
lietus, 
kruša, smarkus snygis, 
pūga,  lijundra, smarkus 
sudėtinis apšalas, 
speigas, tirštas rūkas, 
šalna aktyviosios augalų 
vegetacijos laikotarpiu, 
sausra aktyviosios 
augalų vegetacijos 
laikotarpiu, kaitra, 
uraganas, labai smarkus 
lietus, labai smarkus 
snygis, labai smarki 
pūga, smarkus speigas) 

Nuo 1 iki 2 žuvusiųjų, nuo 2 iki 5 
sužeistųjų 

Individualūs ir 
visuomeniniai pastatai ir 
statiniai, užpustyti a r  
s ug a d i n t i  keliai. 

3. Stichiniai ir 
katastrofinai 
meteorologinai 
reiškiniai 
(Maksimalus vėjo 
greitis, smarkus 
lietus, 
kruša, smarkus snygis, 
pūga,  lijundra, smarkus 
sudėtinis apšalas, 
speigas, tirštas rūkas, 
šalna aktyviosios augalų 
vegetacijos laikotarpiu, 
sausra aktyviosios 
augalų vegetacijos 
laikotarpiu, kaitra, 
uraganas, labai smarkus 
lietus, labai smarkus 
snygis, labai smarki 
pūga, smarkus speigas) 

Žuvusių, sužeistųjų nėra ir (ar) 
reikia evakuoti iki 10 
gyventojų 

Individualūs ir 
visuomeniniai pastatai ir 
statiniai 
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4. Pavojingos 
užkrečiamosios ligos 

Epidemija, kai susirgo 100 
žmonių 10000 gyventojų, ypač 
pavojinga liga arba 
1 žmogus žuvo 

Daugiau kaip 100 
gyventojų 

5. Gyvūnų ligos Nuo 2 iki 5 susirgusiųjų Gyvūnų laikymo vietos 

6. Vabzdžių antplūdis Žuvusių, sužeistųjų nėra ir (ar) 
gyventojų evakuoti nereikia 

- 

7. Augalų ligos Žuvusių, sužeistųjų nėra ir (ar) 
gyventojų evakuoti nereikia 

- 

8. Žuvų dusimas, laukinių 
žvėrių ir paukščių 
badas 

Žuvusių, sužeistųjų nėra ir (ar) 
gyventojų evakuoti nereikia 

- 

9. Įvykiai transportuojant 
pavojingąjį krovinį 

1–3 km zona, gyventojų tankis – 
1 917 gyv./km2, žuvusiųjų – 250, 
sužeistų – 850, evakuota – 2 500 

Individualūs ir 
visuomeniniai pastatai ir 
statiniai, transporto 
priemonės 

10. Cheminė avarija Užteršimo zona 200–300 m, 
patenka iki 200 žmonių, nuo 1 iki 
5 žuvusiųjų, nuo 5 iki 10 
sužeistųjų, iki 200 gyventojų 
evakuota 

Individualūs ir 
visuomeniniai pastatai ir 
statiniai, transporto 
priemonės 

11. Radiacinė avarija 
(tarša 
radioaktyviosiomi
s medžiagomis, 
pavojingas 
radioaktyvusis 
radinys ir kitos 
radiologinės 
avarijos ir įvykiai) 

Užteršimo zona 200–300 m, 
patenka iki 200 žmonių, nuo 1 iki 
5 žuvusiųjų, nuo 5 iki 10 
sužeistųjų, iki 200 gyventojų 
evakuota 

Individualūs ir 
visuomeniniai pastatai ir 
statiniai, transporto 
priemonės 

12. Branduolinė avarija Užteršimo zona 200–300 m, 
patenka iki 200 žmonių, nuo 1 iki 
5 žuvusiųjų, nuo 5 iki 10 
sužeistųjų, iki 200 gyventojų 
evakuota 

Individualūs ir 
visuomeniniai pastatai ir 
statiniai, transporto 
priemonės 

13. Naftos produktų 
išsiliejimas 

Žuvusių, sužeistųjų nėra ir (ar) 
gyventojų evakuoti nereikia 

- 

14. Pramoninė avarija 
pavojingajame objekte 

Į cheminio užteršimo ir sprogimo 
zoną gali patekti 7 000 žmonių, 
nuo 1 iki 2 žuvusiųjų, iki 50 
sužeista, iki 2000 gyventojų 
evakuota 

Individualūs ir 
visuomeniniai pastatai ir 
statiniai, pramonės objektai 

15. Hidrotechnikos statinių 
(įrenginių avarijos ir 
(ar) gedimai 

Iki 80 gyventojų evakuota Individualūs pastatai ir 
statiniai 
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Eil. 
Nr. 

 
 

Nustatytas galimas 
pavojus 

 
Galinčių nukentėti gyventojų 

skaičius (žuvusiųjų ir (ar) 
evakuotinų gyventojų) 

Objektai, kuriuose yra 
pažeidžiamos visuomenės 

socialinės grupės, 
patenkančios į pavojaus 
zoną, ir (ar) gyventojų 

skaičius 
1 2 3 4 

16. Transporto avarijos 
(geležinkelio, oro, 
vandens, automobilių) 

Geležinkelio: patenka iki 40 
žmonių, iš jų nuo 2 iki 3 
žuvusiųjų, 5 sužeistieji ir 30 
evakuota. 
Automobilių: patenka 51 
keleivis, iš jų iki 5 žuvusiųjų, iki 
10 sužeistųjų ir daugiau kaip 20 
evakuota 

Transporto priemonės, 
keliai 

17. Pastatų griuvimas Sugriuvus daugiabučiui namui 
gali nukentėti iki 800 gyventojų, 
iš jų nuo 2 iki 3 žuvusiųjų, nuo 5 
iki 10 sužeistųjų ir iki 280 
gyventojų evakuojama 

Individualūs ir 
visuomeniniai pastatai ir 
statiniai 

18. Elektros energijos 
tiekimo sutrikimai ir 
(ar) gedimai 

Žuvusių, sužeistųjų nėra ir (ar) 
gyventojų evakuoti nereikia 

Ligoninė 

19. Šilumos energijos 
tiekimo sutrikimai ir 
(ar) gedimai 

Iki 400 gyventojų evakuota Individualūs ir 
visuomeniniai pastatai ir 
statiniai 

20. Dujų tiekimo 
sutrikimai 

Žuvusių, sužeistųjų nėra ir (ar) 
gyventojų evakuoti nereikia 

- 

21. Vandens tiekimo 
sutrikimas 

Žuvusių, sužeistųjų nėra ir (ar) 
gyventojų evakuoti nereikia 

Individualūs ir 
visuomeniniai pastatai ir 
statiniai 

22. Elektroninių ryšių 
teikimo sutrikimas ir 
(ar) gedimas 
(kibernetinės takos) 

Žuvusių, sužeistųjų nėra ir (ar) 
gyventojų evakuoti nereikia 

Individualūs ir 
visuomeniniai pastatai ir 
statiniai, sutrikdyta IT veikla 

23. Komunikacijų sistemų 
nutraukimas ir (ar) 
gedimai 

Žuvusių, sužeistųjų nėra ir (ar) 
gyventojų evakuoti nereikia 

Individualūs ir 
visuomeniniai pastatai ir 
statiniai, sutrikdyta IT veikla 

24. Kuro resursų trūkumas 
ir (ar) stygius 

Žuvusių, sužeistųjų nėra ir (ar) 
gyventojų evakuoti nereikia 

Individualūs ir 
visuomeniniai pastatai ir 
statiniai, gedimai 
hidrotechnikos įrenginiuose 

25. Pavojingas radinys Nuo 1 iki 2 žuvusiųjų, nuo 1 iki 5 
sužeistųjų 

Individualūs ir 
visuomeniniai pastatai ir 
statiniai 

26. Miškų gaisrai Miškų gaisrai: iki 100 žmonių 
evakuota; pievų ir durpynų 
gaisrai: nuo 1 iki 2 žuvusiųjų, 
nuo 5 iki 10 sužeistųjų ir iki 100 
evakuota 

Miško masyvai 
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Eil. 
Nr. 

 
 

Nustatytas galimas 
pavojus 

 
Galinčių nukentėti gyventojų 

skaičius (žuvusiųjų ir (ar) 
evakuotinų gyventojų) 

Objektai, kuriuose yra 
pažeidžiamos visuomenės 

socialinės grupės, 
patenkančios į pavojaus 
zoną, ir (ar) gyventojų 

skaičius 
1 2 3 4 

27. Gaisrai ir sprogimai nuo 1 iki 5 žuvusiųjų, nuo 5 
iki 10 sužeistųjų, 300 
evakuota 

Gydymo, švietimo, viešosios 
įstaigos, spec. tarnybos, apie 
1000 gyventojų 

28. Maisto tarša Iki 5 susirgusiųjų Maitinimo vietos ir įstaigos 
29. Oro tarša, 

vandens, 
dirvožemio, 
grunto tarša 

Žuvusių, sužeistųjų nėra ir (ar) 
gyventojų evakuoti nereikia 

- 

30. Visuomenės 
neramumai, 
susibūrimai, riaušės, 
nusikaltimai, 
nusikalstami 
neramumai, gaujų 
s iautėjimas 

Nuo 1 iki 5 sužeistųjų Individualūs ir 
visuomeniniai pastatai ir 
statiniai, aikštės, gatvės, 
transporto priemonės 

31. Karinė ataka, maištas, 
sukilimas 

Nuo 1 iki 20 žuvusiųjų, nuo 10 
iki 100 sužeistųjų 

Individualūs ir 
visuomeniniai pastatai ir 
statiniai 

32. Masinis užsieniečių 
antplūdis 

Sužalota nuo 5 iki 10 gyventojų - 

33. Žmonių grobimas, 
įkaitų paėmimas 

Nuo 1 iki 2 žuvusiųjų, nuo 5 iki 
10 sužeistųjų 

Individualūs ir 
visuomeniniai pastatai ir 
statiniai, transporto 
priemonės 

34. Streikai, sabotažas, 
diversija 

Nuo 2 iki 5 sužeistųjų Pramoniniai ir 
visuomeniniai pastatai, 
aikštės, gatvės, 
visuomeniniai pastatai 
ir statiniai 

35. Teroristiniai 
išpuoliai 

Nuo 1 iki 5 sužeistųjų Valstybinės reikšmės ir 
pavojingi objektai, 
individualūs ir 
visuomeniniai pastatai ir 
statiniai, transporto 
priemonės 
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4 lentelė. Galimų pavojų padariniai (poveikis) turtui 
 

 
Eil. 
Nr. 

 
Nustatytas galimas 

pavojus 

Pažeidžiami 
ekonominės veiklos 

sektoriai 

Galimi padariniai 
(poveikis) privačiam 

turtui ir viešajam 
sektoriui 

 
Numatomi 

nuostoliai, € 

1 2 3 4 5 
1.  Geologiniai reiškiniai 

 Žemės drebėjimas Žemės ūkio, 
pramonės, statybos, 
paslaugų, 
informacinis, viešasis 

Pastatų, statinių ir 
infrastruktūros objektų 
pažeidimai 

Nuo 
nereikšmingų 
iki 14,5 tūkst. 

Karstinė įgriuva - - - 
Nuošliauža Žemės ūkio, 

pramonės, statybos, 
paslaugų, 
informacinis, viešasis 

Infrastuktūros pažeidimai Nuo 
nereikšmingų 
iki 14,5 tūkst. 

Sufozinis reiškinys - - - 
2. Stichiniai ir katastrofiniai meteorologiniai reiškiniai 
 Maksimalus vėjo 

greitis 
Statybos, paslaugų, 
informacinis, viešasis 
(sutrinka elektros 
energijos, 
komunalinių paslaugų, 
ryšių, viešojo 
sektoriaus, transporto, 
žemės ūkio veikla, 
sugriaunami statomi 
objektai) 

Poveikis statiniams, 
pastatams, 
infrastruktūrai, viešojo 
sektoriaus subjektams, 
transporto, žemės ūkio 
veiklai, miškams 

< 290 tūkst. 

Smarkus lietus Žemės ūkio, paslaugų, 
informacinis, viešasis 
(sutrinka elektros 
energijos, 
komunalinių paslaugų, 
ryšių tiekimas, žemės 
ūkio veikla) 

Poveikis statinių ir 
pastatų pirmiesiems 
aukštams, rūsiams, 
pusrūsiams, žemės ūkio 
augalams 

< 58 tūkst. 

Kruša Žemės ūkio Poveikis statiniams ir 
pastatams, šiltadaržiams, 
sodams, žemės ūkio 
augalams, transporto 
priemonėms 

< 58 tūkst. 

Smarkus snygis Paslaugų, 
informacinis, viešasis 
(sutinka elektros 
energijos tiekimas, 
komunalinių paslaugų, 
ryšių tiekimas, 
transporto paslaugos, 
žemės ūkio veikla) 

Žala pastatams, 
statiniams, elektros linijų 
tinklams, transporto 
eismui, miškams 

< 43 tūkst. 

Pūga Paslaugų, 
informacinis, viešasis 
(sutinka elektros 
energijos, šilumos 

Žala pastatams, 
statiniams, elektros, 
šilumos linijų tinklams, 
kelių, geležinkelių 

< 14,5 tūkst. 
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Eil. 
Nr. 

 
Nustatytas galimas 

pavojus 

Pažeidžiami 
ekonominės veiklos 

sektoriai 

Galimi padariniai 
(poveikis) privačiam 

turtui ir viešajam 
sektoriui 

 
Numatomi 

nuostoliai, € 

1 2 3 4 5 

  tiekimas, komunalinės 
paslaugos, ryšių 
tiekimas, transporto 
paslaugos) 

eismui, ryšių linijoms, 
miškams 

 

Lijundra Žemės ūkio, paslaugų, 
informacinis, viešasis 
(sutinka elektros 
energijos, 
komunalinių paslaugų, 
ryšių, transporto ir 
kitų  paslaugų 
tiekimas) 

Elektros, ryšių linijų 
nutraukimas, susiekimo 
sutrikdymas, žala 
miškams, sodams, 
parkams 

> 58 tūkst. 

Smarkus sudėtinis 
apšalas 

Žemės ūkio, paslaugų, 
informacinis, viešasis 
(sutrinka elektros 
energijos, 
komunalinių paslaugų, 
ryšių, transporto ir 
kitų paslaugų 
tiekimas) 

Elektros, ryšių linijų 
nutraukimas, susiekimo 
sutrikdymas, žala 
miškams, sodams, 
parkams 

< 145 tūkst. 

Speigas Žemės ūkio, paslaugų, 
informacinis, viešasis 
(sutrinka šilumos, 
vandens teikimas, 
nuotekų šalinimo 
tinklų, žemės ūkio, 
transporto, švietimo 
įstaigų veikla) 

Šilumos, vandens 
tiekimo, nuotekų 
šalinimo tinklų avarijos, 
sutrinka transporto 
veikla, žemės ūkio 
pasėlių žūtis, žala 
sodams 

< 290 tūkst. 

Tirštas rūkas - - - 
Šalna aktyviosios 
augalų vegetacijos 
laikotarpiu 

Žemės ūkio 
(augalininkystė) 

Žala pasėliams, sodams < 29 tūkst. 

Kaitra Žemės ūkio (žala 
pasėliams), paslaugų, 
informacinis, viešasis 

Žala pasėliams, gaisrų 
padažnėjimas 

< 290 tūkst. 

Sausra aktyviosios 
augalų vegetacijos 
laikotarpiu 

Žemės ūkio Žala pasėliams, miškams, 
sodams, gaisrų 
padažnėjimas 

< 290 tūkst. 

Uraganas Statybos, paslaugų, 
informacinis, viešasis, 
žemės ūkio (sutrinka 
elektros energijos, 
komunalinių paslaugų, 
ryšių tiekimas, viešojo 
sektoriaus, transporto, 
žemės ūkio, 
miškininkystės veikla, 

Poveikis statiniams ir 
pastatams, 
infrastruktūrai, viešojo 
sektoriaus subjektams, 
transporto veiklai, 
sodams, miškams, žemės 
ūkio augalams 

> 290 tūkst. 
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Eil. 
Nr. 

 
Nustatytas galimas 

pavojus 

Pažeidžiami 
ekonominės veiklos 

sektoriai 

Galimi padariniai 
(poveikis) privačiam 

turtui ir viešajam 
sektoriui 

 
Numatomi 

nuostoliai, € 

1 2 3 4 5 

  sugriaunami statomi 
objektai, gyventojų 
būstai) 

  

Labai smarkus lietus Žemės ūkio, paslaugų, 
informacinis, viešasis 
(sutrinka elektros 
energijos, 
komunalinių paslaugų, 
ryšių tiekimas, žemės 
ūkio veikla) 

Poveikis statinių ir 
pastatų pirmiesiems 
aukštams, rūsiams, 
pusrūsiams, žemės ūkio 
augalams 

< 58 tūkst. 

Labai smarkus 
snygis 

Paslaugų, 
informacinis, viešasis, 
žemės ūkio (sutinka 
elektros energijos, 
komunalinių paslaugų, 
ryšių tiekimas, 
transporto, žemės ūkio 
veikla) 

Žala statiniams, 
pastatams, elektros linijų 
tinklams, miškams 

< 58 tūkst. 

Labai smarki pūga Paslaugų, 
informacinis, viešasis 
(sutinka elektros 
energijos, šilumos, 
komunalinių paslaugų, 
ryšių tiekimas, 
transporto veikla) 

Žala pastatams, 
statiniams, 
elektros energijos, 
šilumos, ryšių linijoms, 
kelių, geležinkelių 
eismui,  miškams 

< 29 tūkst. 

Smarkus speigas Žemės ūkio, 
pramonės, statybos, 
paslaugų, 
informacinis, viešasis 
(sutinka šilumos, 
vandens tiekimo ir 
nuotekų šalinimo 
tinklų veikla, švietimo 
įstaigų, žemės ūkio, 
transporto veikla) 

Šilumos, vandens 
tiekimo ir nuotekų 
šalinimo tinklų avarijos, 
žala sodams, pasėliams, 
transporto veiklos 
sutrikdymas 

> 290 tūkst. 

3. Stichinis hidrologinis reiškinys, Katastrofinis hidrologinis reiškinys 

 Stichinis vandens 
lygis (vandens lygio 
pakilimas ar 
nusekimas) 

- - - 

Stichinis potvynis Žemės ūkio, paslaugų, 
informacinis, viešasis 
(sutrinka nuotekų 
pašalinimas) 

Poveikis individualiems 
ir visuomeniniams 
pastatams, žala 
pasėliams, transporto 
veiklos sutrikimas 

< 145 tūkst. 

Katastrofinis 
vandens lygio 
pakilimas 

- - - 
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Eil. 
Nr. 

 
Nustatytas galimas 

pavojus 

Pažeidžiami 
ekonominės veiklos 

sektoriai 

Galimi padariniai 
(poveikis) privačiam 

turtui ir viešajam 
sektoriui 

 
Numatomi 

nuostoliai, € 

1 2 3 4 5 

25. Katastrofinis 
potvynis 

- - - 

4. Pavojingos 
užkrečiamosio
s ligos 

Paslaugų, viešasis, 
(sutrinka sveikatos, 
švietimo ir kitų 
viešųjų paslaugų 
tiekimas) 

Padidėja medicininės 
pagalbos ir socialinės 
globos išlaidos 

Nuo 14,5 iki 
29 tūkst. 

5. Gyvūnų ligos Žemės ūkio, paslaugų, 
pramonės, viešasis 
(sutrinka žemės ūkio 
veikla, maisto gamyba 
ir prekyba) 

Naminių gyvūnų 
susirgimai ir žūtis 

> 58 tūkst. 

6. Vabzdžių antplūdis - Poveikis parkams, 
sodams, miškams, žemės 
ūkio augalams 
(sužalojimai, 
sunaikinimas) 

< 290 tūkst. 

7. Augalų ligos Žemės ūkio (surinka 
žemės ūkio veikla) 

Poveikis parkams, 
sodams, miškams, žemės 
ūkio augalams, 
daržovėms, javams, 
medžiams 

< 290 tūkst. 

8. Žuvų dusimas, 
laukinių žvėrių 
ir paukščių 

Žemės ūkio (sutrinka 
žuvininkystės veikla) 

Gaišimas > 29 tūkst. 

9. Įvykiai 
transportuojant 
pavojingą 
krovinį 

Paslaugų (sutrinka 
transporto veikla) 

Automobilių ir 
geležinkelio transporto 
priemonių sugadinimas, 
krovinio nuostoliai 

Geležinkelio – 
2,9 mln.; 
keliai – nuo 58 
iki 145 tūkst. 

10. Cheminė avarija 
(pramoninė avarija 
pavojingame objekte, 
cheminę avarija)  

Žemės ūkio, paslaugų, 
viešasis 

Poveikis pastatams, 
statiniams, viešojo 
sektoriaus ir transporto 
veiklai 

< 145 tūkst. 

11. Radiacinė 
avarija(tarša 
radioaktyviomis 
medžiagomis, 
pavojingas radinys ir 
kitos radiologinės 
avarijos ir įvykiai) 

- - - 

12. Branduolinė avarija - - - 
13. Naftos 

produktų 
išsiliejimas 

Paslaugų (sutrinka 
komunalinių paslaugų 
tiekimas) 

Poveikis vandens valymo 
įrenginiams 

< 29 tūkst. 

14. Pramoninė 
avarija 
pavojingajame 
objekte 

Paslaugų Poveikis pastatams, 
statiniams, viešojo 
sektoriaus ir transporto 
veiklai 

< 145 tūkst. 
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Eil. 
Nr. 

 
Nustatytas galimas 

pavojus 

Pažeidžiami 
ekonominės veiklos 

sektoriai 

Galimi padariniai 
(poveikis) privačiam 

turtui ir viešajam 
sektoriui 

 
Numatomi 

nuostoliai, € 

1 2 3 4 5 

15. Hidrotechnikos 
statinių 
(įrenginių 
avarijos ir (ar) 
gedimai 

Žemės ūkio, paslaugų 
(sutrinka žemės ūkio 
ir transporto veikla) 

Poveikis pastatams, 
statiniams, tiltams, 
keliams,  kanalizacijos 
sistemoms, žemės ūkio 
augalams 

< 58 tūkst. 

16. Transporto 
avarijos 
(geležinkelio, oro, 
vandens, 
automobilių) 

Paslaugų (sutrinka 
transporto veikla) 

Poveikis geležinkelio, 
kelių infrastruktūrai, 
transporto priemonės, 
vagonams, riedmenims ir 
vežamam kroviniui 

< 290 tūkst. 

17. Pastatų griuvimas Paslaugų, viešasis 
(sutrinka šilumos 
tiekimas) 

Poveikis pastatams ir 
statiniams, asmeniniam ir 
visuomeniniam turtui 

> 290 tūkst. 

18. Elektros energijos 
tiekimo sutrikimai 
ir (ar) gedimai 

Pramonės, žemės 
ūkio, statybos, 
paslaugų, ryšių, 
finansų, viešasis 

Veiklos sutrikdymas < 145 tūkst. 

19. Šilumos energijos 
tiekimo sutrikimai 
ir (ar) gedimai 

Paslaugų, viešasis 
(sveikatos apsaugos, 
socialinės rūpybos, 
mokymo ir ugdymo 
bei šilumos tiekimo 
veikla) 

Sveikatos  apsaugos, 
socialinės rūpybos, 
mokymo įstaigų veiklos 
sutrikdymas, šilumos 
teikimo nutrūkimas 

< 290 tūkst. 

20. Dujų 
tiekimo 

Pramonės, paslaugų Šildymo sutrikimas < 14,5 tūkst. 

21. Vandens 
tiekimo 
sutrikimas 

Paslaugų, viešasis 
(sveikatos apsaugos, 
socialinės rūpybos, 
mokymo ir ugdymo, 
šilumos tiekimo, 
nuotekų šalinimo, 
maisto pramonės 
veikla) 

Poveikis sveikatos 
apsaugos, socialinės 
rūpybos, mokymo 
veiklai, maisto pramonei, 
nuotekų šalinimui 

> 58 tūkst. 

22. Elektroninių ryšių 
teikimo 
sutrikimas ir (ar) 
gedimas(kiberneti
nės atakos) 

Paslaugų, 
informacinis (sutrinka 
elektroninių ryšių 
veikla ir paslaugų 
teikimas) 

Poveikis elektroninio 
ryšio veiklai 

< 58 tūkst. 

23. Komunikacijų 
sistemų 
nutraukimas ir (ar) 

Paslaugų Poveikis viešojo 
sektoriaus veiklai 

< 58 tūkst. 

24. Kuro resursų 
trūkumas ir 
(ar) stygius 

Žemės ūkio, 
pramonės, statybos, 
paslaugų, viešasis 
(sutrinka transporto ir 
paslaugų teikimo 
veikla) 

Sutrinka transporto 
veikla 

< 58 tūkst. 

25. Pavojingas radinys Pramonės, statybos, 
paslaugų, viešasis, 
žemės ūkio 

Poveikis statiniams ir 
pastatams 

< 58 tūkst. 
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Eil. 
Nr. 

 
Nustatytas galimas 

pavojus 

Pažeidžiami 
ekonominės veiklos 

sektoriai 

Galimi padariniai 
(poveikis) privačiam 

turtui ir viešajam 
sektoriui 

 
Numatomi 

nuostoliai, € 

1 2 3 4 5 

26. Miškų gaisrai  Žemės ūkio, 
pramonės 

Poveikis miškams, 
žemės ūkio pasėliams 

Iki 2,9 mln. 

27. Gaisrai ir 
sprogimai 

Pramonės, statybos, 
paslaugų, viešasis 

Poveikis pastatams ir 
statiniams, miškams, 
žemės ūkio pasėliams 

Iki 2,9 mln. 

28. Maisto tarša - - < 14,5 tūkst. 
29. Oro, vandenys, 

dirvožemio, grunto 
tarša 

- Poveikis žemės ūkio 
augalams 

< 14,5 tūkst. 

30. Visuomenės 
neramumai, 
susibūrimai, riaušės 
nusikaltimai, 
nusikalstami 
neramumai, gaujų 
siautėjimas 

Paslaugų, viešasis Poveikis pastatams 
ir statiniams, 
transporto 
priemonėms 

< 58 tūkst. / 200 
tūkst. 

31. Karinė ataka, 
maištas, sukilimas 

Paslaugų, pramonės Poveikis pastatams 
ir statiniams, 

> 290 tūkst. 

32. Masinis 
užsieniečių 
antplūdis 

Paslaugų Poveikis pastatams ir 
statiniams, transporto 
priemonėms 

< 29 tūkst. / 
100 tūkst. 

33. Žmonių 
grobimas, įkaitų 
paėmimas 

Pramonės, paslaugų - - 

34. Streikai, 
sabotažas, 
diversija 

Pramonės, paslaugų, 
informacinis (sutrinka 
pramonės, transporto, 
paslaugų teikimo 
veikla, sutrinka elektros 
energijos, 
komunalinės, ryšių 
teikimo, transporto 
paslaugos) 

Poveikis viešojo 
sektoriaus subjektų, 
transporto veiklai 

> 58 tūkst. 

35. Teroristiniai 
išpuoliai 

Paslaugų teikimas Poveikis pastatams, 
statiniams, transporto ir 
infrastruktūros objektams 

< 290 tūkst. 
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5 lentelė. Galimų pavojų padariniai (poveikis) aplinkai 

 
 
 

Eil. 
Nr. 

 
Nustatytas 

galimas 
pavojus 

 
 
Galima oro 

tarša 

Galima 
paviršinio 

ir (ar) 
požeminio 
vandens 

tarša 

 
Galima 
grunto 
tarša 

Galimi 
padarinia 

i 
(poveikis) 
gamtinei 
aplinkai 

 
Numatomi 
nuostoliai, 

€ 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Geologiniai reiškiniai 
 Žemės 

drebėjimas 
- - - - - 

Karstinė 
įgriuva 

- - - - - 

Nuošliauža - - - Galimi 
reljefo 
pokyčiai, 
išlaužyti ir 
išversti 
medžiai 

< 2,9 tūkst. 

Sufozinis 
reiškinys 

- - - - - 

2. Stichiniai ir karastrofiniai meteoroginiai reiškiniai 
 Maksimalus 

vėjo greitis 
- - - Išlaužyti ir 

išversti 
medžiai 

1,2–2,9 tūkst. 

Smarkus lietus - Padidėja 
paviršinio 
vandens 
cheminė ir 
biologinė tarša 

- - - 

Kruša - - - Žala 
augalams 

< 290 tūkst. 

Smarkus 
snygis 

- - - Išlaužyti ir 
išversti 
medžiai 

- 

Pūga - - - Išlaužyti ir 
išversti 
medžiai 

- 

Lijundra - - - Išlaužyti ir 
išversti 
medžiai 

- 

Smarkus 
sudėtinis 
apšalas 

- - - Išlaužyti ir 
išversti 
medžiai, žala 
augalams 

- 

Speigas - - - Žala 
augalijai 

- 

Tirštas rūkas - - - - - 

Šalna 
aktyviosios 
augalų 
vegetacijos 
laikotarpiu 

- - - - - 

Kaitra - Padidėja 
paviršinio 
vandens 
biologinė tarša 

- Žuvusi 
augmenija, 
kilę miško 
gaisrai 

< 14,5 tūkst. 

Sausra 
aktyviosios 

- - - - - 
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Eil. 
Nr. 

 
Nustatytas 

galimas 
pavojus 

 
 
Galima oro 

tarša 

Galima 
paviršinio 

ir (ar) 
požeminio 
vandens 

tarša 

 
Galima 
grunto 
tarša 

Galimi 
padarinia 

i 
(poveikis) 
gamtinei 
aplinkai 

 
Numatomi 
nuostoliai, 

€ 

1 2 3 4 5 6 7 

 augalų 
vegetacijos 
laikotarpiu 

     

Uraganas - - - Išlaužyti ir 
išversti 
medžiai 
parkuose, 
miškuose 

58–290 tūkst. 

Labai smarkus 
lietus 

- Padidėja 
paviršinio 
vandens 
cheminė ir 
biologinė tarša 

- - - 

Labai smarkus 
snygis 

- - - Išlaužyti ir 
išversti 
medžiai 
parkuose, 
miškuose 

< 14,5 tūkst. 

Labai smarki 
pūga 

- - - Išlaužyti ir 
išversti 
medžiai 
parkuose, 
miškuose, 
pavieniai 
medžiai 

< 29 tūkst. 

Smarkus 
speigas 

- - - Iššalus 
augalija, 
poveikis 
miškams, 
parkams, 
pavieniams 
medžiams 

< 290 tūkst. 

3. Stichinis hidrologinis reiškinys, Katastrofinis hidrologinis reiškinys 

 Stichinis 
vandens lygis 
(vandens lygio 
pakilimas ar 
nusekimas) 

- Padidėja 
paviršinio 
vandens 
biologinė tarša 

- - - 

Stichinis 
potvynis 

- Padidėja 
biologinė ir 
cheminė 
vandens tarša 

Padidėja 
biologinė ir 
cheminė 
grunto tarša 

- < 29 tūkst. 

Katastrofinis 
vandens lygio 
pakilimas 

- - - - - 

Katastrofinis 
potvynis 

- - - - - 

4. Pavojingos 
užkrečiamosi
o s ligos 

- - - - - 

5. Gyvūnų ligos - - - - - 
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Eil. 
Nr. 

 
Nustatytas 

galimas 
pavojus 

 
 
Galima oro 

tarša 

Galima 
paviršinio 

ir (ar) 
požeminio 
vandens 

tarša 

 
Galima 
grunto 
tarša 

Galimi 
padarinia 

i 
(poveikis) 
gamtinei 
aplinkai 

 
Numatomi 
nuostoliai, 

€ 

1 2 3 4 5 6 7 

6. Vabzdžių 
antplūdis 

- - - Poveikis 
augmenijai, 
miškams, 
parkams, 
pavieniams 
medžiams 

- 

7. Augalų ligos - - - Poveikis 
augmenijai, 
miškams, 
parkams, 
pavieniams 
medžiams 

- 

8. Žuvų dusimas, 
laukinių 
žvėrių ir 
paukščių 

- - - Poveikis 
laukinei 
gyvūnijai 

- 

9. Įvykiai 
transportuoja
nt pavojingąjį 
krovinį 

Tarša 
cheminėmis 
medžiagomis 

Tarša 
cheminėmis 
medžiagomis 

Tarša 
cheminėmis 
medžiagomis 

Poveikis 
augalijai ir 
gyvūnijai 

> 2,9 mln. 

10. Chemin
ė avarija 
(pramon
inė 
avarija 
pavojing
ame 
objekte, 
cheminę 
avarija) 

Tarša 
cheminėmis 
medžiagomis 

Tarša 
cheminėmis 
medžiagomis 

Tarša 
cheminėmis 
medžiagomis 

Poveikis 
augmenijai 

< 29 tūkst. 

11. Radiacin
ė avariją 
(tarša 
radioakty
viomis 
medžiago
mis, 
pavojing
as 
radinys ir 
kitos 
radiologi
nės 
avarijos 
ir įvykiai) 

Tarša 
radionuklidais 

Tarša 
radionuklidais 

Tarša 
radionuklidais 

Poveikis 
augmenijai 
ir gyvūnijai 

- 

12. Branduolin
ė avarija 

- - - - - 
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Eil. 
Nr. 

 
Nustatytas 

galimas 
pavojus 

 
 
Galima oro 

tarša 

Galima 
paviršinio 

ir (ar) 
požeminio 
vandens 

tarša 

 
Galima 
grunto 
tarša 

Galimi 
padarinia 

i 
(poveikis) 
gamtinei 
aplinkai 

 
Numatomi 
nuostoliai, 

€ 

1 2 3 4 5 6 7 

13. Naftos 
produktų 
išsiliejimas 

- Tarša naftos 
produktais 

Tarša naftos 
produktais 

Poveikis 
vandens 
gyvūnijai ir 
augalijai 

< 43 tūkst. 

14. Pramoninė 
avarija 
pavojingajam
e objekte 

Tarša 
cheminėmis 
medžiagomis 

Tarša 
cheminėmis 
medžiagomis 

Tarša 
cheminėmis 
medžiagomis 

Poveikis 
augmenijai 
ir gyvūnijai 

< 145 tūkst. 

15. Hidrotechniko
s statinių 
(įrenginių 
avarijos ir (ar) 
gedimai 

- - - Galimi 
reljefo 
pokyčiai, 
išlaužyti ar 
išversti 
medžiai, 
poveikis 
vandens 
gyvūnijai 

< 29 tūkst. 

16. Transporto 
avarijos 
(geležinkelio, 
oro, 
vandens, 
automobilių) 

- Tarša naftos 
produktais 

Tarša naftos 
produktais 

Poveikis 
augmenijai 
ir gyvūnijai 

< 14,5 tūkst. 

17. Pastatų 
griuvima

- - - - - 

18. Elektros 
energijos 
tiekimo 
sutrikimai 
ir (ar) 

- Tarša 
nuotekomis 

Tarša 
nuotekomis 

Poveikis 
vandens 
augalijai ir 
gyvūnijai 

< 58 tūkst. 

19. Šilumos 
energijos 
tiekimo 
sutrikimai 
ir (ar) 

- - - - - 

20. Dujų 
tiekimo 

- - - - - 

21. Vandens 
tiekimo 
sutrikima

- - - - - 

22. Elektroninių 
ryšių 
teikimo 
sutrikimas ir 
(ar) gedimas 
(kibernetinė
s atakos) 

- - - - - 
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Eil. 
Nr. 

 
Nustatytas 

galimas 
pavojus 

 
 
Galima oro 

tarša 

Galima 
paviršinio 

ir (ar) 
požeminio 
vandens 

tarša 

 
Galima 
grunto 
tarša 

Galimi 
padarinia 

i 
(poveikis) 
gamtinei 
aplinkai 

 
Numatomi 
nuostoliai, 

€ 

1 2 3 4 5 6 7 

23. Komunikacij
ų sistemų 
nutraukimas 
ir (ar) 
gedimai 

- - - - - 

24. Kuro 
resursų 
trūkumas ir 
(ar) stygius 

- - - - - 

25. Pavojinga
s radinys 

Tarša 
pavojingomis 
medžiagomis 

Tarša 
pavojingomis 
medžiagomis 

Tarša 
pavojingomis 
medžiagomis 

Poveikis 
augmenijai 
ir gyvūnijai 

< 14,5 tūkst. 

26 Miškų gaisrai Tarša degimo 
produktais 

- - Poveikis 
augmenijai 
ir gyvūnijai 

< 14,5 tūkst. 

27. Gaisrai ir 
sprogimai 

Tarša degimo 
produktais 

- - Poveikis 
augmenijai 
ir gyvūnijai 

< 14,5 tūkst. 

28. Maisto tarša - - - - - 

29. Oro, vandenys, 
dirvožemio, 
grunto tarša  

Tarša 
pavojingomis 
medžiagomis 
ir kietosiomis 
dalelėmis, 
buitinėmis 
nuotekomis, 
trąšomis, naftos 
produktais, 
cheminėmis 
medžiagomis 

- 
 

Tarša 
pavojingomis 
medžiagomis, 
naftos 
produktais, 
rūgščiais 
lietumis, 
buitinėmis 
atliekomis, 
trąšomis 

Poveikis 
vandens 
augmenijai 
ir 
gyvūnijai 
 

- 
 

30. Visuomenė
s 
neramumai
, 
susibūrimai
, riaušės, 
nusikaltima
i, 
nusikalsta
mi 
neramumai
, gaujų 
siautėjimas 

- - - - - 
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31. Karinė 
ataka, 
maištas, 

- - - - - 

32. Masinis 
užsienieči
ų 

- - - - - 

33. Žmonių 
grobimas, 
įkaitų 
paėmima

- - - - - 

34. Streikai 
Sabotažas, 
diversija 

     

35. Teroristinia
i išpuoliai 

Tarša 
pavojingomis 
medžiagomis 

Tarša 
pavojingomis 
medžiagomis 

Tarša 
pavojingomis 
medžiagomis 

Poveikis 
augalijai ir 
gyvūnijai 

< 145 tūkst. 
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6 lentelė. Galimi padariniai (poveikis) būtiniausioms gyvenimo (veiklos) sąlygoms 

 
 

 
Nustatytas galimas 

pavojus 

Galimi padariniai (poveikis) 
būtiniausioms gyvenimo (veiklos) 

sąlygoms 

Galimų padarinių 
(poveikio) trukmė 
(valandomis arba 

paromis) 
1 2 3 

Žemės drebėjimas - - 
Karstinė įgriuva - - 
Nuošliauža - - 
Sufozinis reiškinys - - 
Maksimalus vėjo greitis Sutrinka energetikos, komunalinių, 

ryšių paslaugų teikimas 
Nuo 1 iki 3 parų 

Smarkus lietus Sutrinka energetikos, komunalinių, 
ryšių paslaugų teikimas 

Iki 6 val. 

Kruša Sutrinka transporto eismas, 
paslaugų teikimas 

Iki 30 min. 

Smarkus snygis Sutrinka elektros energijos 
paslaugų teikimas 

Iki 6 val. 

Pūga Sutrinka elektros energijos, 
komunalinių, ryšių paslaugų 
teikimas, transporto veikla 

Nuo 6 iki 24 val. 

Lijundra Sutrinka elektros energijos, 
komunalinių, ryšių paslaugų 
teikimas, transporto veikla 

Nuo 1 iki 3 parų 

Smarkus sudėtinis 
apšalas 

Sutrinka elektros energijos, 
komunalinių, ryšių paslaugų 
teikimas, transporto veikla 

Nuo 1 iki 3 parų 

Speigas Sutrinka energetikos, komunalinių 
paslaugų teikimas 

Nuo 12 iki 24 val. 

Tirštas rūkas - Nuo 6 iki 12 val. 
Šalna aktyviosios augalų 
vegetacijos laikotarpiu 

- - 

Kaitra - - 
Sausra aktyviosios 
augalų vegetacijos 
laikotarpiu 

- - 

Uraganas Sutrinka energetikos, komunalinių, 
ryšių paslaugų teikimas 

Nuo 1 iki 3 parų 

Labai smarkus lietus Sutrinka energetikos, komunalinių, 
ryšių paslaugų teikimas 

Iki 6 val. 

Labai smarkus snygis Sutrinka elektros energijos 
paslaugų teikimas 

Nuo 6 iki 24 val. 

Labai smarki pūga Sutrinka energetikos, komunalinių, 
ryšių paslaugų teikimas 

Nuo 1 iki 3 parų 

Smarkus speigas Sutrinka energetinių ir komunalinių 
paslaugų teikimas, transporto veikla 

Nuo 3 iki 20 parų 

Stichinis vandens lygis 
(vandens lygio pakilimas 
ar nusekimas) 

- - 

Stichinis potvynis - - 
Katastrofinis vandens 
lygio pakilimas 

- - 

Katastrofinis potvynis - - 
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Nustatytas galimas 

pavojus 

Galimi padariniai (poveikis) 
būtiniausioms gyvenimo (veiklos) 

sąlygoms 

Galimų padarinių 
(poveikio) trukmė 
(valandomis arba 

paromis) 
1 2 3 

Pavojingos 
užkrečiamosios ligos 

- Nuo 20 iki 30 parų 

Gyvūnų ligos - Iki 30 parų 
Vabzdžių antplūdis - - 
Augalų ligos - Daugiau kaip 30 parų 
Žuvų dusimas, laukinių 
žvėrių ir paukščių badas 

- - 

Įvykiai transportuojant 
pavojingąjį krovinį 

- Geležinkelio – iki 3 parų; 
kelių – iki 6 val. 

Cheminė avarija - Iki 6 val. 
Radiacinė avarija - - 
Branduolinė avarija - - 
Naftos produktų 
išsiliejimas 

- - 

Pramoninė avarija 
pavojingajame objekte 

- Iki 6 val. 

Hidrotechnikos statinių 
(įrenginių avarijos ir (ar) 
gedimai 

Sutrinka komunalinių paslaugų 
teikimas 

Iki 6 val. 

Transporto avarijos 
(geležinkelio, oro, 
vandens, automobilių) 

- Iki 6 val. 

Pastatų griuvimas Sutrinka šiluminės energijos, 
vandentiekio paslaugos teikimas, 
laikinas gyvenamosios vietos 
praradimas 

Nuo 6 iki 24 val. 

Elektros energijos 
tiekimo sutrikimai ir (ar) 
gedimai 

Sutrinka elektros, šilumos, vandens, 
komunalinių paslaugų teikimas 

Nuo 6 iki 24 val. 

Šilumos energijos 
tiekimo sutrikimai ir (ar) 
gedimai 

Sutrinka šilumos tiekimas Nuo 1 iki 3 parų 

Dujų tiekimo sutrikimai Sutrinka šilumos, dujų tiekimas Nuo 1 iki 3 parų 
Vandens tiekimo 
sutrikimas 

Sutrinka vandens tiekimo ir 
nuotekų šalinimo paslaugų teikimas 

Nuo 6 iki 24 val. 

Elektroninių ryšių 
teikimo sutrikimas ir (ar) 
gedimas 

- Iki 6 val. 

Komunikacijų sistemų 
nutraukimas ir (ar) 
gedimai 

- Iki 6 val. 

Kuro resursų trūkumas ir 
(ar) stygius 

Sutrinka būtinosios medicinos 
pagalbos teikimas gyventojams 

Nuo 1 iki 3 parų 

Pavojingas radinys - Nuo 6 iki 24 val. 
Gaisrai - Iki 6 val. 
Maisto tarša - - 
Oro tarša - - 
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Nustatytas galimas 

pavojus 

Galimi padariniai (poveikis) 
būtiniausioms gyvenimo (veiklos) 

sąlygoms 

Galimų padarinių 
(poveikio) trukmė 
(valandomis arba 

paromis) 
1 2 3 

Vandens tarša - - 
Dirvožemio, grunto tarša - - 
Visuomenės neramumai, 
susibūrimai, riaušės 

- - 

Nusikaltimai, 
nusikalstami neramumai, 
gaujų siautėjimas 

- - 

Karinė ataka, maištas, 
sukilimas 

- - 

Masinis užsieniečių 
antplūdis 

- - 

Žmonių grobimas, įkaitų 
paėmimas 

- - 

Streikai - - 
Sabotažas, diversija Sutrinka komunalinių paslaugų 

teikimas 
Nuo 6 iki 24 val. 

Teroristiniai išpuoliai Sutrinka komunalinių paslaugų 
teikimas 

Nuo 6 iki 24 val. 

 
 

Kiekvieno  galimo  pavojaus  padariniai  (poveikis)  (P1,  P2,  P3)  įvertinami  balais  pagal 
7 lentelėje pateiktus įvertinimo kriterijus. Balai surašomi į 8 lentelės 4, 5, 6 skiltis. 

Galimi padariniai (poveikis) turtui ir aplinkai vertinami balais, atsižvelgiant į 4 ir 5 lentelėse 
numatomus nuostolius (4 ir 5 lentelėse nurodyti nuostoliai sumuojami). 
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7 lentelė. Galimų padarinių (poveikio) (P) įvertinimo kriterijai 

 
 

Galimų padarinių (poveikio) gyventojų gyvybei ir 
sveikatai (P1) įvertinimas 

Galimų 
padarinių 

(poveikio) lygis 

Vertinimo 
balai 

Žuvusiųjų, sužeistųjų nėra ir (ar) gyventojų evakuoti nereikia nereikšmingas 1 
Sužaloti 1–5 gyventojai ir (ar) iki 300 gyventojų evakuota ribotas 2 
Žuvo ne daugiau kaip 5 gyventojai ir (ar) sužalota nuo 5 iki 
10 gyventojų, ir (ar) nuo 300 iki 500 gyventojų evakuota 

didelis 
3 

Žuvo ne daugiau kaip 20 gyventojų ir (ar) nuo 10 iki 100 
gyventojų sunkiai sužalota, ir (ar) nuo 500 iki 1000 gyventojų 
evakuota 

labai didelis  
4 

Žuvo daugiau nei 20 gyventojų ir (ar) sužalota daugiau nei 
100 gyventojų, ir (ar) daugiau kaip 1000 gyventojų evakuota 

katastrofinis 
5 

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

Galimų 
padarinių 

(poveikio) lygis 

Vertinimo 
balai 

Mažiau nei 50 nereikšmingas 1 
50–200 ribotas 2 
200–1000 didelis 3 
1000–10 000 labai didelis 4 
Daugiau nei 10 000 katastrofinis 5 

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

Galimų 
padarinių 

(poveikio) lygis 

Vertinimo 
balai 

Kai būtiniausios gyvenimo (veiklos) sąlygos sutrikdomos iki 
6 valandų 

nereikšmingas 
1 

Kai būtiniausios gyvenimo (veiklos) sąlygos sutrikdomos nuo 
6 iki 24 valandų 

ribotas 
2 

Kai būtiniausios gyvenimo (veiklos) sąlygos sutrikdomos nuo 
1 iki 3 parų 

didelis 
3 

Kai būtiniausios gyvenimo (veiklos) sąlygos sutrikdomos nuo 
3 iki 30 parų 

labai didelis 
4 

Kai būtiniausios gyvenimo (veiklos) sąlygos sutrikdomos 
daugiau kaip 30 parų 

katastrofinis 
5 
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8 lentelė. Galimų pavojų rizikos įvertinimas 

 

Eil. 
Nr. 

Galimas pavojus 

Galimo 
pavojaus 

tikimybės (T) 
įvertinimas 

balais 

Galimų padarinių (poveikio) (P) 
įvertinimas balais 

Rizikos lygio (R) nustatymas 

Bendras 
rizikos lygis 

(R) 

R=R1+R2+R3 

Galimi 
padariniai 
(poveikis) 
gyventojų 
gyvybei ir 
sveikatai 

(P1) 

Galimi 
padariniai 
(poveikis) 

turtui ir 
aplinkai 

(P2) 

Galimi 
padariniai 
(poveikis) 

būtiniausioms 
gyvenimo 
(veiklos) 

sąlygoms (P3) 

Galimo 
pavojaus rizikos 

gyventojų 
gyvybei ir 

sveikatai lygis 
(R1) 

R1=T×P1 

Galimo 
pavojaus 

rizikos turtui ir 
aplinkai lygis 

(R2) 

R2=T×P2 

Galimo 
pavojaus 
rizikos 

būtiniausioms 
gyvenimo 
(veiklos) 

sąlygoms lygis 
(R3) 

R3=T×P3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Žemės drebėjimas 2 1 1 1 2 
priimtina 

2 
priimtina 

2 
priimtina 

6 

 Karstinis reiškinys - - - - - - - - 

 Nuošliauža 2 1 1 1 2 
priimtina 

2 
priimtina 

2 
priimtina 

6 

 Sufozinis reiškinys - - - - - - - - 

1. Geologiniai reiškiniai (žemės 
drebėjimas, karstinis reiškinys, 
nuošliauža, sufozinis reiškinys) 

2 1 1 1 2 
priimtina 

2 
priimtina 

2 
priimtina 

6 

 
 Maksimalus vėjo greitis 4 3 3 2 12 

didelė 
12 

didelė 
12 

didelė 
24 

 Smarkus lietus 3 1 2 1 3 
priimtina 

6 
vidutinė 

3 
priimtina 

12 

 Kruša 3 1 3 1 3 
priimtina 

9 
didelė 

3 
priimtina 

15 

 Smarkus snygis 3 1 2 2 3 
priimtina 

6 
vidutinė 

3 
vidutinė 

12 

 Pūga 3 2 1 2 6 
vidutinė 

6 
vidutinė 

6 
vidutinė 

18 

 Lijundra 2 3 3 3 6 
vidutinė 

6 
vidutinė 

6 
vidutinė 

18 

 Smarkus sudėtinis apšalas 2 2 3 3 4 6 6 16 
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vidutinė vidutinė vidutinė 
 Speigas 4 3 3 2 12 

didelė 
12 

didelė 
12 

didelė 
32 

 Tirštas rūkas 4 1 1 2 4 
priimtina 

4 
priimtina 

8 
vidutinė 

16 

 Šalna aktyviosios augalų 
vegetacijos laikotarpiu 

4 1 2 1 4 
priimtina 

8 
vidutinė 

4 
priimtina 

16 

 Kaitra 3 3 3 1 9 
didelė 

9 
didelė 

3 
priimtina 

21 

 Sausra  2 1 3 1 2 
priimtina 

6 
vidutinė 

2 
priimtina 

10 

 Uraganas 3 3 4 3 9 
didelė 

12 
didelė 

9 
didelė 

30 

 Labai smarkus lietus 2 1 2 1 2 
priimtina 

4 
vidutinė 

2 
priimtina 

8 

 Labai smarkus snygis 3 2 2 2 6 
priimtina 

6 
vidutinė 

6 
vidutinė 

18 

 Labai smarki pūga 2 3 2 3 6 
vidutinė 

4 
vidutinė 

6 
vidutinė 

16 

 Smarkus speigas 3 1 1 1 9 
didelė 

12 
didelė 

12 
didelė 

33 

2. Stichiniai ir katastrofiniai 
meteorologiniai reiškiniai 
(maksimalus vėjo greitis, smarkus 
lietus, kruša, smarkus snygis, pūga, 
lijundra, smarkus sudėtinis apšalas, 
speigas, tirštas rūkas, šalna 
aktyviosios augalų vegetacijos 
laikotarpiu, sausra aktyviosios 
augalų vegetacijos laikotarpiu, 
kaitra, uraganas, labai smarkus 
lietus, labai smarkus snygis, labai 
smarki pūga, smarkus speigas) 

4 3 4 4 9 
didelė 

12 
didelė 

12 
didelė 

33 

 
 Stichinis vandens lygis (vandens 

lygio pakilimas ar nusekimas) 
3 1 1 1 3 

priimtina 
3 

vidutinė 
3 

priimtina 
12 

 Stichinis potvynis 2 2 3 1 4 
priimtina 

6 
priimtina 

2 
priimtina 

12 

 Stichinis hidrologinis reiškinys 3 1 2 1 3 
priimtina 

6 
vidutinė 

3 
priimtina 

12 

 Katastrofinis vandens lygio 
pakilimas 

- - - - - - - - 
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 Katastrofinis potvynis - - - - - - - - 
 Katastrofinis hidrologinis 

reiškinys 
- - - - - - - - 

3. Stichinis hidrologinis reiškinys 
(stichinis vandens lygis (vandens 
lygio pakilimas ar nusekimas), 
stichinis potvynis ar Katastrofinis 
hidrologinis reiškinys 
(katastrofinis vandens lygio 
pakilimas, katastrofinis potvynis) 

3 2 3 1 3 
priimtina 

6 
vidutinė 

3 
priimtina 

12 

 
4. Pavojingos užkrečiamosios ligos 5 4 2 4 20 

labai didelė 
10 

didelė 
20 

labai didelė 
50 

5. Gyvūnų ligos 4 2 3 4 8 
vidutinė 

12 
didelė 

16 
labai didelė 

36 

6. Vabzdžių antplūdis 2 1 3 1 2 
priimtina 

6 
didelė 

2 
priimtina 

10 

7. Augalų ligos 4 1 4 5 4 
priimtina 

12 
didelė 

20 
labai didelė 

40 

8. Žuvų dusimas, laukinių žvėrių ir 
paukščių badas 

4 1 2 1 4 
priimtina 

8 
priimtina 

4 
priimtina 

14 

 
9. Įvykiai transportuojant 

pavojingąjį krovinį 
4 5 5 3 20 

labai didelė 
20 

labai didelė 
12 

didelė 
52 

 
 Cheminė avarija 

(pagal Nacionalinę riziką) 
2 3 3 1 6 

vidutinė 
6 

vidutinė 
2 

priimtina 
14 

 Pramoninė avarija 
pavojingajame objekte 

3 5 3 1 15 
labai didelė 

9 
didelė 

3 
priimtina 

27 

10. Cheminė avarija (pramoninė 
avarija pavojingajame objekte) 

3 5 3 1 16 
labai didelė 

6 
didelė 

2 
priimtina 

14 

 
11. Radiacinė avarija (tarša 

radioaktyviosiomis medžiagomis, 
pavojingas radioaktyvusis radinys ir 
kitos radiologinės avarijos ir 
įvykiai) 

3 2 1 2 6 
vidutinė 

3 
priimtina 

6 
vidutinė 

15 

12. Branduolinė avarija* 3 2 4 4 6 
vidutinė 

12 
didelė 

12 
didelė 

30 

13. Naftos produktų išsiliejimas 4 1 3 1 4 
priimtina 

12 
didelė 

4 
priimtina 

20 
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14. Pramoninė avarija 
pavojingajame objekte 

3 5 3 1 15 
labai didelė 

9 
didelė 

3 
priimtina 

27 

15. Hidrotechnikos statinių 
(įrenginių) avarijos ir (ar) 
gedimai 

4 2 3 1 8 
vidutinė 

12 
didelė 

4 
priimtina 

24 

16. Transporto avarijos (geležinkelio, 
oro, vandens, automobilių) 

4 3 3 1 12 
didelė 

12 
 didelė 

4 
priimtina 

28 

17. Pastatų griuvimas 3 3 4 2 9 
didelė 

12 
didelė 

6 
vidutinė 

27 

18. Elektros energijos tiekimo 
sutrikimai ir (ar) gedimai 

3 1 3 2 3 
priimtina 

9 
didelė 

6 
vidutinė 

18 

19. Šilumos energijos tiekimo 
sutrikimai ir (ar) gedimai 

3 3 3 3 9 
didelė 

9 
didelė 

9 
didelė 

27 

20. Dujų tiekimo sutrikimai 2 1 1 3 2 
priimtina 

2 
priimtina 

6 
vidutinė 

10 

21. Vandens tiekimo sutrikimas 4 1 3 2 4 
priimtina 

12 
didelė 

8 
vidutinė 

24 

22. Elektroninių ryšių teikimo 
sutrikimas ir (ar) gedimas 
(kibernetinės atakos) 

3 1 2 1 3 
priimtina 

6 
vidutinė 

3 
priimtina 

12 

23. Komunikacijų sistemų 
nutraukimas ir (ar) gedimai 

3 1 2 1 3 
priimtina 

6 
vidutinė 

3 
priimtina 

12 

24. Kuro resursų trūkumas ir (ar) 
stygius 

2 1 2 2 2 
priimtina 

4 
vidutinė 

6 
vidutinė 

12 

25. Pavojingas radinys 5 3 2 2 15 
labai didelė 

10 
didelė 

10 
didelė 

30 

 
 Gaisrai (gamtiniai 

gaisrai/pastatuose, statiniuose, 
transporte) 

3/5 3/3 5/3 1/1 9/15 
didelė/labai 

didelė 

12/15 
didelė/labai 

didelė 

3/5 
priimtina/ 
vidutinė 

24/35 

26. Miškų gaisrai 3 3 4 1 9 
didelė 

12 
didelė 

3 
priimtina 

24 

27. Gaisrai ir sprogimai 5 3 3 1 15 
labai didelė 

15 
labai didelė 

5 
vidutinė 

35 

 
28. Maisto tarša 4 2 1 1 8 

vidutinė 
4 

priimtina 
4 

priimtina 
16 

 
 Oro tarša 5 1 1 1 5 

vidutinė 
5 

vidutinė 
5 

vidutinė 
15 

 Vandens tarša 5 1 1 1 5 5 5 15 
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vidutinė vidutinė vidutinė 
 Dirvožemio, grunto tarša 5 1 1 1 5 

vidutinė 
5 

vidutinė 
5 

vidutinė 
15 

29. Oro, vandens, dirvožemio, grunto 
tarša 

5 1 1 1 5 
vidutinė 

5 
vidutinė 

5 
vidutinė 

15 

 
 Visuomenės neramumai, 

susibūrimai, riaušės 
4 3 2 1 12 

didelė 
8 

vidutinė 
4 

priimtina 
24 

 Nusikaltimai, nusikalstami 
neramumai, gaujų siautėjimas 

4 2 2 1 8 
vidutinė 

8 
vidutinė 

4 
priimtina 

20 

30. Visuomenės neramumai, 
susibūrimai, riaušės, 
nusikaltimai, nusikalstami 
neramumai, gaujų siautėjimas 

4 3 2 1 12 
didelė 

8 
vidutinė 

4 
priimtina 

24 

 
31. Žmonių grobimas, įkaitų 

paėmimas 
2 3 1 1 6 

vidutinė 
2 

priimtina 
2 

priimtina 
10 

32. Karinė ataka, maištas, sukilimas 2 4 4 1 8 
didelė 

8 
didelė 

2 
didelė 

18 

33. Masinis užsieniečių antplūdis 3 3 2 1 9 
didelė 

6 
vidutinė 

3 
priimtina 

18 

 
 Streikai 4 1 2 1 4 

priimtina 
8 

vidutinė 
4 

priimtina 
16 

 Sabotažas, diversija 3 2 2 2 6 
vidutinė 

6 
vidutinė 

6 
vidutinė 

18 

34. Streikai, sabotažas, diversija 4 2 2 2 8 
vidutinė 

8 
vidutinė 

8 
vidutinė 

24 

 
35. Teroristiniai išpuoliai 3 2 3 2 6 

vidutinė 
9 

vidutinė 
6 

vidutinė 
21 
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IV. RIZIKOS LYGIO IR JOS PRIIMTINUMO NUSTATYMAS 

Nustatytų galimų pavojų rizikos lygis apskaičiuojamas pagal formulę R=TxP 
(R – rizika, T – tikimybė, P – padariniai (poveikis). Gautos reikšmės įrašomos į 8 lentelės 7, 8 ir 9 skiltis: 

1. galimo pavojaus rizikos gyventojų gyvybei ir sveikatai lygis (R1); 
2. galimo pavojaus rizikos turtui ir aplinkai lygis (R2); 
3. galimo pavojaus rizikos būtiniausioms gyvenimo (veiklos) sąlygoms lygis (R3). 
Naudojantis 9 lentele, pagal nustatytų galimų pavojų tikimybės (T) ir galimų padarinių 

(poveikio) (P) balus (8 lentelės 3, 4, 5 ir 6 skiltys) nustatomas kiekvieno galimo pavojaus rizikos (R1, 
R2, R3) lygis: labai didelis, didelis, vidutinis arba priimtinas, kuris įrašomas į 8 lentelės 7, 8, 9 skiltis. 

8 lentelės 10 skiltyje įrašomas bendras rizikos lygis, kuris gaunamas sudėjus R1, R2 ir R3 
reikšmes. Šie duomenys bus naudojami sudarant savivaldybės galimų pavojų sąrašą prioriteto tvarka 

pagal jų rizikos lygį. Galimais pavojais prioriteto tvarka laikomi: 
1. pavojai, kurie sukelia didelius padarinius (poveikį) ir yra didelės tikimybės; 
2. pavojai, kurie sukelia didelius padarinius (poveikį); 
3. pavojai, kurie yra didelės tikimybės; 
4. visi kiti pavojai bendro rizikos lygio mažėjimo tvarka. 

9 lentelė. Rizikos lygio (R) nustatymas 

 
5 

 

4 
 

3 
 

2 
 

1 

1 2 3 4 5 

žalia – priimtina rizika 

geltona – vidutinė rizika 

oranžinė – didelė rizika 

raudona – labai didelė rizika 

 

Galimi padariniai (poveikis) 
 

Nustačius labai didelę, didelę ar vidutinę riziką, šių galimų pavojų rizikos mažinimo 
priemonės numatomos savivaldybės ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių plane. Šios 
priemonės turi: 

1. mažinti galimo pavojaus tikimybę ir (ar) galimus padarinius (poveikį); 
2. gerinti savivaldybėje esančių civilinės saugos sistemos subjektų pasirengimą reaguoti ir 

likviduoti ekstremaliąsias situacijas ir šalinti jų padarinius; 
3. didinti gyventojų saugumą gresiant ar susidarius ekstremaliosioms situacijoms ir gerinti 

visuomenės savisaugos kultūros lygį. 
Nustačius labai didelę ar didelę riziką, šių galimų pavojų valdymas aprašomas savivaldybės 

ekstremaliųjų situacijų valdymo plane. 
Nustačius priimtiną riziką, nebūtina numatyti šių galimų pavojų prevencijos priemonių ir jų 

valdymo, bet siūloma juos pakartotinai įvertinti rizikos analizės peržiūros metu. 
 

V. RIZIKOS VERTINIMO REZULTATAI 

Buvo vertinama 60 potencialių pavojų ir rizikos šaltinių, kurie gali turėti neigiamą poveikį 
rajono savivaldybės gyventojų gyvybei ir sveikatai, turtui ir aplinkai, būtiniausioms gyvenimo 
(veiklos) sąlygoms. Vertinant atsižvelgta į šių šaltinių keliamą pavojų, galimą poveikį, į rajono 
savivaldybės bendrąją ir klimatinę charakteristikas, sukauptus duomenis apie potencialių rizikos 
šaltinių skaičių ir būklę, buvusias ekstremalias situacijas ar įvykius bei jų padarinius. 

G
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Eil. 
Nr. 

Galimas pavojus Bendras rizikos lygis 

Pavojai, kurie sukelia didelius padarinius (poveikį) ir yra didelės tikimybės 
1. Įvykiai transportuojant pavojingą krovinį 52 
2. Pavojingos užkrečiamosios ligos 50 
3. Gyvūnų ligos 36 
4. Augalų ligos 36 
5. Maksimalus vėjo greitis 36 
6. Miškų gaisrai 35/27 
7. Gaisrai ir sprogimai 35 
8. Pavojingas radinys 35 
9. Smarkus speigas 33 
10. Speigas 32 
11. Uraganas 30 
12. Transporto avarijos (geležinkelio, oro, vandens, automobilių) 28 
13. Pastatų griuvimai 27 
14. Šilumos energijos tiekimo sutrikimai ir (ar) gedimai 27 
15. Pramoninė avarija pavojingajame objekte 27 
16. Hidrotechnikos statinių  (įrenginių) avarijos ir (ar) gedimai 24 
17. Vandens tiekimo sutrikimas 24 
18. Kaitra 21 
19. Naftos produktų išsiliejimas 20 
20. Elektros energijos tiekimo sutrikimas ir (ar) gedimai 18 
21. Kruša 15 

Pavojai, kurie sukelia didelius padarinius (poveikį) 
1. Karinė ataka, maištas, sukilimas 18 
2. Masinis užsieniečių antplūdis 18 

Pavojai, kurie yra didelės tikimybės 
1. Visuomenės neramumai, susibūrimai, riaušės, nusikaltimai, 

nusikalstami neramumai, gaujų siautėjimas 
24 

2. Teroristiniai išpuoliai 21 
3. Sabotažas, diversija 18 
4. Šalna aktyviosios augalų vegetacijos laikotarpiu 16 
5. Žuvų dusimas, laukinių žvėrių ir paukščių badas 16 
6. Maisto tarša 16 
7. Streikai 16 
8. Tirštas rūkas 16 
9. Oro tarša 15 
10. Vandens tarša 15 
11. Dirvožemio, grunto tarša 15 

Visi kiti pavojai bendro rizikos lygio mažėjimo tvarka 
1. Labai smarkus snygis 18 
2. Lijundra 18 
3. Smarkus sudėtinis apšalas 16 
4. Labai smarki pūga 16 
5. Pūga 15 
6. Cheminė avarija 14 
7. Smarkus snygis 12 
8. Smarkus lietus 12 
9. Komunikacijų sistemų nutraukimas ir (ar) gedimai 12 
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10. Elektroninių ryšių teikimo sutrikimas ir (ar) gedimai 
(kibernetinės atakos) 

12 

11. Kuro resursų trūkumas ir (ar) stygius 12 
12. Stichinis potvynis 12 
13. Vabzdžių antplūdis 10 
14. Žmonių grobimas, įkaitų paėmimas 10 
15. Dujų tiekimo sutrikimas 10 
16. Sausra aktyviosios augalų vegetacijos laikotarpiu 10 
17. Stichinis vandens lygio pakilimas 9 
18. Labai smarkus lietus 8 
19. Žemės drebėjimas 6 
20. Nuošliauža 6 

 

Pavojai, kurių valdymas aprašomas Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų 
valdymo plane 

Eil. 
Nr. Galimi pavojai Bendras rizikos lygis 

1. Įvykiai transportuojant pavojingą krovinį 52 
2. Pavojingos užkrečiamosios ligos 50 
3. Gyvūnų ligos 36 
4. Augalų ligos 36 
5. Maksimalus vėjo greitis 36 
6 Miškų gaisrai 35/27 
7. Gaisrai ir sprogimai 35 
8. Pavojingas radinys 35 
9. Smarkus speigas 33 
10. Speigas 32 
11. Uraganas 30 
12. Transporto avarijos (geležinkelio, oro, vandens, automobilių) 28 
13. Pastatų griuvimai 27 
14. Šilumos energijos tiekimo sutrikimai ir (ar) gedimai 27 
15. Pramoninė avarija pavojingajame objekte 27 
16. Hidrotechnikos statinių  (įrenginių) avarijos ir (ar) gedimai 24 
17. Vandens tiekimo sutrikimas 24 
18. Visuomenės neramumai, susibūrimai, riaušės, nusikaltimai, 

nusikalstami neramumai, gaujų siautėjimas 
24 

19. Teroristiniai išpuoliai 21 
20. Kaitra 21 
21. Naftos produktų išsiliejimas 20 
22. Elektros energijos tiekimo sutrikimas ir (ar) gedimai  18 
23. Karinė ataka, maištas, sukilimas 18 
24. Masinis užsieniečių antplūdis 18 
25. Kruša 15 

 

Pavojai, kurių valdymas aprašomas Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų 
prevencijos priemonių plane 

Eil. 
Nr. Galimi pavojai Bendras rizikos lygis 

1. Įvykiai transportuojant pavojingą krovinį 52 
2. Pavojingos užkrečiamosios ligos 50 
3. Gyvūnų ligos 36 
4. Augalų ligos 36 
5. Maksimalus vėjo greitis 36 
6 Miškų gaisrai 35/27 
7. Gaisrai ir sprogimai 35 
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8. Pavojingas radinys 35 
9. Smarkus speigas 33 
10. Speigas 32 
11. Uraganas 30 
12. Transporto avarijos (geležinkelio, oro, vandens, automobilių) 28 
13. Pastatų griuvimai 27 
14. Šilumos energijos tiekimo sutrikimai ir (ar) gedimai 27 
15. Pramoninė avarija pavojingajame objekte 27 
16. Hidrotechnikos statinių  (įrenginių) avarijos ir (ar) gedimai 24 
17. Vandens tiekimo sutrikimas 24 
18. Visuomenės neramumai, susibūrimai, riaušės 24 
19. Kaitra 21 
20. Teroristiniai išpuoliai 21 
21. Naftos produktų išsiliejimas 20 
22. Nusikaltimai, nusikalstami neramumai, gaujų siautėjimas 20 
23. Elektros energijos tiekimo sutrikimas ir (ar) gedimai 18 
24. Karinė ataka, maištas, sukilimas 18 
25. Masinis užsieniečių antplūdis 18 
26. Sabotažas, diversija 18 
27. Labai smarkus snygis 18 
28. Lijundra 18 
29. Šalna aktyviosios augalų vegetacijos laikotarpiu 16 
30. Žuvų dusimas, laukinių žvėrių ir paukščių badas 16 
31. Maisto tarša 16 
32. Streikai 16 
33. Tirštas rūkas 16 
34. Smarkus sudėtinis apšalas 16 
35. Labai smarki pūga 16 
36. Kruša 15 
37. Oro, vandenys, dirvožemio, grunto tarša 15 
38. Pūga 15 
39. Cheminė avarija 14 
40. Smarkus snygis 12 
41. Smarkus lietus 12 
42. Komunikacijų sistemų nutraukimas ir (ar) gedimai 12 
43. Elektroninių ryšių teikimo sutrikimas ir (ar) gedimai 

(kibernetinės atakos) 
12 

44. Kuro resursų trūkumas ir (ar) stygius 12 
45. Stichinis potvynis 12 
46. Vabzdžių antplūdis 10 
47. Žmonių grobimas, įkaitų paėmimas 10 
48. Dujų tiekimo sutrikimas 10 
49. Sausra aktyviosios augalų vegetacijos laikotarpiu 10 
50. Labai smarkus lietus 8 

 
 
 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 

Apie rajono savivaldybei gresiančius galimus pavojus, jų rizikos lygį ir rizikos mažinimo 
priemones informuojami rajono savivaldybės gyventojai. 

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. 


