
EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS KLASIFIKUOJAMOS 

 

 Ribota ekstremali situacija - dėl ekstremalaus įvykio susidariusi padėtis, kurios 

metu žuvo ar dingo be žinios ne daugiau kaip 5 žmonės arba ne daugiau kaip 20 žmonių 

sutrikdytos fiziologinės ar socialinės gyvenimo sąlygos, arba nuostoliai sudaro nuo 200 iki 1 

tūkstančio minimalių mėnesinių algų dydžio sumą ir ekstremalaus įvykio teritorijos ribos 

neišplito už ūkio subjekto teritorijos, o padariniai yra šalinami ūkio subjekto gelbėjimo 

pajėgomis ir (arba) pasitelkus specialiąsias tarnybas. 

 Vietinė ekstremali situacija - dėl ekstremalaus įvykio susidariusi padėtis, kurios 

metu žuvo ar dingo be žinios 6-20 žmonių arba 20-60 žmonių sutrikdytos fiziologinės ar 

socialinės gyvenimo sąlygos, arba nuostoliai sudaro nuo 1 iki 2 tūkstančių minimalių 

mėnesinių algų dydžio sumą ir ekstremalaus įvykio teritorijos ribos neišplito už savivaldybės 

teritorijos, o padariniai yra šalinami ne tik specialiųjų tarnybų pajėgomis, bet ir panaudojant 

kitus savivaldybės turimus materialinius išteklius arba juos gavus iš kitų savivaldybių.  

 Regioninė ekstremali situacija - dėl ekstremalaus įvykio susidariusi padėtis, kurios 

metu žuvo ar dingo be žinios daugiau kaip 20 žmonių arba daugiau kaip 60 žmonių 

sutrikdytos fiziologinės ar socialinės gyvenimo sąlygos, arba nuostoliai sudaro daugiau kaip 2 

tūkstančius minimalių mėnesinių algų dydžio sumą ir ekstremalaus įvykio teritorijos ribos 

išplito apskrityje už vienos savivaldybės teritorijos, o padariniai yra šalinami ne tik apskrities 

teritorijoje esamų specialiųjų tarnybų pajėgomis, bet ir panaudojant kitus apskrityje turimus 

materialinius išteklius arba juos gavus iš kitų apskričių. 

 Krašto ekstremali situacija - dėl ekstremalaus įvykio susidariusi padėtis, kai jo 

padariniai apima vieną ir daugiau apskričių teritorijų arba į ekstremalios situacijos valdymą 

įsitraukia valstybinio lygio civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos institucijos. Ekstremalių 

situacijų šaltinių sąrašas sudarytas  remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. 

gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1701 „Dėl ekstremalių įvykių kriterijų patvirtinimo“. Jame surašyti 

visi žinomi ir galimi apskrities teritorijoje ekstremalių situacijų šaltiniai.  

 

Ekstremalios situacijos pagal jų kilimo priežastis skirstomos į 

 

gamtines - ryškūs klimatinių sąlygų pakitimai, sukeliantys stichines nelaimes, 

masinius miškų ir durpynų gaisrus, geologiškai pavojingus reiškinius, ypač pavojingas arba 

masines epidemijas, epizootijas, epifitotijas; 

technines - įvairių technologinių procesų sutrikimai, dėl kurių kyla gaisrai, įvyksta 

sprogimai, patenka į aplinką cheminiai ir radioaktyvieji teršalai, griūva pastatai, įvyksta įvairių 

transporto rūšių avarijos, energetikos, magistralinių vamzdynų avarijos ir kiti ekstremalūs 

įvykiai, būdingi pramonės objektams ir komunikacijoms; 



ekologines - priežastys, sukeliančios sausumos būklės, atmosferos sudėties ir 

savybių, hidrosferos būsenos pakitimus; 

socialines - masinės riaušės ir neramumai, blokados, provokacijos, diversijos, teroro 

aktai, taip pat kariniai veiksmai Lietuvos ar kaimyninės valstybės teritorijoje. 

 

ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE EKSTREMALIŲ SITUACIJŲ ŠALTINIAI 

Ekstremalių situacijų šaltiniai 

Širvintų rajono savivaldybėje yra arba gali susidaryti 12 ekstremalių situacijų šaltinių, 

kurie gali sukelti ir sąlygoti staigų bei didelį pavojų žmonių gyvybei ar sveikatai, turtui, gamtai 

arba žmonių žūtį, sužalojimą ar turtinius nuostolius. Iš jų 5 ekstremalių situacijų šaltiniai kelia 

didžiausią pavojų, nes jų neigiamas poveikis  Savivaldybės gyventojams, turtui ir aplinkai gali 

būti  didžiausias. Kitų  5 pavojų ir rizikos šaltinių rizikos lygis nedidelis, tačiau ekstremalių 

įvykių galimybė egzistuoja. Laikoma, kad į šiuos įvykius Širvintų rajono savivaldybės civilinės 

saugos ir gelbėjimo sistema reaguos taikydama bendrąsias veiklos procedūras (Širvintų 

rajono savivaldybės galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizė priedas Nr. 1). 

 

Technogeniniai ekstremalių situacijų šaltiniai 

Didelį poveikį ir pasekmes gali sukelti dujotiekis. AB Lietuvos dujų firmos magistralinių 

dujotiekių ilgis savivaldybės teritorijoje – 40 km. su perpumpavimo stotimis prie Puorių miško, 

Jauniūnų dujų kompresorių stotis (toliau DKS) Jauniūnų seniūnijoje, Lipuvkos viensėdyje. 

Magistraliniai dujotiekiai kerta Alionių, Lipuvkos, Puorių, Bartkuškio, Beržės miškus. 

Dujotiekiais transportuojamų dujų pagrindinė sudedamoji dalis - metanas. Dujoms specifinį 

kvapą suteikia odorantas (etilmerkaptanas), kristaliniams hidrantiniams kamščiams pašalinti 

naudojamas metanolis. Avarijų transporte su pavojingomis medžiagomis atveju, pavojingos 

medžiagos gali patekti į žmonių organizmą per kvėpavimo organus, odą, vėliau per užterštą 

geriamą vandenį ir maisto produktus. Dažniausiai pavojingos medžiagos sukelia žmonių 

apsinuodijimą, sveikatos sutrikimus ar net mirtį, užteršia žemę, vandenį ir augalus 

sukeldamos ekologines nelaimes (2009 m. spalio 24 d. magistraliniame dujotiekyje Širvintų 

rajone, Širvintų seniūnijoje, Graužių miško teritorijoje įvyko sprogimas, užsidegė dujos). 

Rajone prateka upės: Širvinta (58 km.), Musė (19 km.), Neris (21 km.). Upė Širvinta užtvenkta 

ties Motiejūnų km. ir Širvintų miestu, Musė užtvenkta ties Bartkuškio kaimu. Avarijos metu 

užtvankose vandens prasiveržimas pavojingas tik atskiriems vienkiemiams. 

 

Gamtiniai ekstremalių situacijų šaltiniai 

Juos charakterizuoja jų kilimo, poveikio ir pasekmių išplitimo mastas. Gamtinės 

kilmės ekstremalių situacijų šaltinių poveikis ir pasekmės pirmiausiai paliečia gamtą, turtą ir 



žymiai mažiau žmones. Iš visų gamtinės kilmės ekstremalių situacijų šaltinių didžiausią 

poveikį ir pasekmes gali sukelti stichiniai ir katastrofiniai hidrometeorologiniai reiškiniai ir ypač 

škvalas ar viesulas. Tokių reiškinių gali būti paveikta visa savivaldybės teritorija. Šių reiškinių 

metu gali būti sugadintos arba sugriautos elektros pastotės, transformatorinės, elektros 

perdavimo ir ryšių linijos, užpustyti keliai, sulaužyti medžiai ir dėl to sutrikdytas žmonių ir 

gyvulių aprūpinimas maistu, pašarais, vandeniu, nutrauktas šilumos tiekimas, sustabdoma 

įmonių veikla, galimi žmonių sužalojimo ir mirties atvejai  (1981 m. gegužės 29 d. per Širvintų 

miestą praūžė viesulas, kuris padarė daug žalos, žuvo 1 žmogus). Didelį poveikį ir pasekmes 

gali sukelti ypač pavojingos arba masinės epidemijos (žmonių susirgimai), epizootijos (gyvulių 

susirgimai). Pavojingos žmonių užkrečiamos ligos (priklausomai nuo ligos sukėlėjo) gali 

apimti nedideles žmonių grupes ar sukelti epidemiją. Ligoms plisti būtinos trys sąlygos: 

infekcijos šaltinis, tinkamos sąlygos ligos sukėlėjui plisti ir neatsparūs ligai žmonės. Epidemijų 

grėsmė didėja pablogėjus sanitarinėms sąlygoms. Taip būna per potvynius, karščius, 

sugedus vandentiekiui, kanalizacijai ar vandens valymo įrenginiams. Dar didesnis epidemijų 

pavojus kyla suirutės metu. Epidemija skelbiama tada, kai sergamumo rodikliai viršija 100 

susirgimo atvejų 10000 žmonių. Ligos sukelia negalavimus, komplikuojantis ligos eigai galimi 

mirties atvejai, ilgam laikotarpiui prarandama darbo jėga, ligų gydymui reikalingos didelės 

finansinės išlaidos 

Pavojingos gyvulių užkrečiamos ligos sukelia įvairių gyvūnų grupių (tiek naminių, tiek 

laukinių)  susirgimus (1985 m. rajone buvo gyvulių snukio ir nagų liga, 1989 m. - kiaulių 

maras). 28,4 % teritorijos sudaro miškai. Iš jų didžiausi spygliuočių masyvai yra Bartkuškio, 

Šešuolėlių, Alionių, Puorių, Būdos, Darvidų, Juknonių. Jauniūnų seniūnijoje yra veikiantis 

Degutynės (165 ha) ir nenaudojamas Genių (113 ha) durpynai. Didelę žalą miškams ir 

durpynams gali sukelti gamtiniai gaisrai. Gaisrų atveju gali iškilti grėsmė žmonių gyvybei ir 

materialinėms vertybėms. Be to, bus uždūminta didelė teritorija aplinkui gaisro židinį, taip pat 

ugnis gali persimesti į gyvenamuosius kvartalus ir į gretimai esančias įmones. Pavasario - 

vasaros sezono metu miškuose gali kilti gaisrai dėl sausos žolės deginimo, kurių metu 

padaroma didelė žala faunai ir florai. Taip pat gaisrų metu galimas didelis teritorijos 

uždūminimas, sukeliama ekologinė katastrofa. Nors į didžiausią pavojų keliančių ekstremalių 

situacijų šaltinių sąrašą nepatenka ekologinės ir socialinės kilmės ekstremalių situacijų 

šaltiniai, tačiau technogeninių ir gamtinių ekstremalių situacijų šaltinių padariniai gali sukelti 

ekstremalias ekologines ar socialines situacijas. 

 

2.1. Pavojai, kurie sukelia didelius padarinius (poveikį) ir yra didelės tikimybės 

2.1.1  Gaisras; 

2.1.2. Pavojingos ar ypač pavojingos užkrečiamosios ligos (epidemijos ir (ar) 

pandemijos); 

2.1.3. Elektros energijos tiekimo sutrikimai ir (ar) gedimai; 



2.1.4. Transporto avarijos ( oro, vandens, automobilių); 

2.1.5. Epizootijos (gyvūnų pavojingos užkrečiamos ligos). 

 

2.2.  Pavojai, kurie sukelia didelius padarinius (poveikį) 

2.2.1. Gaisras;   

2.2.2. Epizootijos (gyvūnų pavojingos užkrečiamos ligos); 

2.2.3. Elektros energijos tiekimo sutrikimai ir (ar) gedimai; 

2.2.4. Transporto avarijos ( oro, vandens, automobilių); 

2.2.5. Pavojingos ar ypač pavojingos užkrečiamosios ligos (epidemijos ir (ar) 

pandemijos); 

2.2.6. Uraganas, labai smarki audra, labai smarkus lietus, viesulas, škvalas;  

2.2.7. Komunikacijų sistemų nutraukimas ir (ar) gedimai. 

 

2.3. Pavojai, kurie yra vidutinės tikimybės 

2.3.1. Šilumos energijos tiekimo sutrikimai ir (ar) gedimai; 

2.3.2. Lijundra, smarkus sudėtinis apšalas; 

2.3.3. Dujų tiekimo sutrikimas; 

2.3.4. Pavojingas radinys. 

 

2.4. Visi kiti pavojai bendro rizikos lygio mažėjimo tvarka 

2.4.1.  Maksimalus vėjo greitis, labai smarkus lietus;  

2.4.2  Kruša; 

2.4.3.  Sausra (kaitra) aktyviosios augalų vegetacijos laikotarpiu; 

2.4.4. Labai smarkus snygis, labai smarki pūga,  smarkus speigas; 

2.4.5. Aplinkos oro, vandens, dirvožemio, grunto užterštumas arba kitoks jam 

padarytas poveikis.  

Ekstremalios situacijos Širvintų rajono savivaldybėje gali kilti dėl ekstremalių įvykių 

Galimi gamtiniai pavojai 

 

1. Uraganas, labai smarki audra, labai smarkus lietus, viesulas, škvalas. 



2. Epizootijos (gyvūnų pavojingos užkrečiamos ligos). 

3. Pavojingos ar ypač pavojingos užkrečiamosios ligos (epidemijos ir (ar) 

pandemijos). 

4. Pavojingos užkrečiamosios ligos. 

5. Lijundra, smarkus sudėtinis apšalas. 

 

Žmogaus veiklos sukelti pavojai 

1. Gaisras. 

2. Komunikacijų sistemų nutraukimas ir (ar) gedimai. 

3. Šilumos energijos tiekimo sutrikimai ir (ar) gedimai. 

4. Elektros energijos tiekimo sutrikimai ir (ar) gedimai. 

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

6. Dujų tiekimo sutrikimas. 

7. Pavojingas radinys. 


