
2019 M. LIETUVOJE ĮVYKUSIŲ EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ, EKSTREMALIŲJŲ ĮVYKIŲ 

IR / AR KITŲ RIZIKĄ GYVENTOJŲ SVEIKATAI IR GYVYBEI KELIANČIŲ ĮVYKIŲ, JŲ 

PADARINIŲ, TAIKYTŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS PRIEMONIŲ ATASKAITA 

 

ŠALČIAI 

 

 2019 metais ţemiausia vidutinė oro temperatūra Lietuvoje buvo registruojama sausio mėnesį ir 

siekė -5,1 °C. Ţemiausia oro temperatūra daugelyje rajonų nukrito iki -21 °C. 

Didţiausias vėjo greitis daug kur sausį siekė 18-22m/s, tačiau didţiausias buvo kovo mėnesį –  

22–26 m/s. Esant minusinei ar net teigiamai oro temperatūrai, kuomet pučia stiprus vėjas, kyla grėsmė dėl 

nušalimų, bendro kūno sušalimo at net mirties. 

Taikytos visuomenės sveikatos saugos priemonės: 

Siekiant apsaugoti visuomenę nuo šalčio poveikio pasekmių, Sveikatos mokymo ir ligų 

prevencijos centro (toliau – SMLPC), Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų 

centro (toliau – SAM ESSC), Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų 

ministerijos (toliau – PAGD), daugelio Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (toliau – NVSC) 

departamentų ir visuomenės sveikatos biurų internetinėse svetainėse buvo patalpinti patarimai 

gyventojams kaip elgtis per šalčius, kaip apsisaugoti nuo šalčio, išvengti nušalimų, sušalimo ir kaip 

suteikti pirmąją pagalbą nukentėjusiems nuo šalčio. 

Atsiţvelgdamas į gautą informaciją iš Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos, SAM ESSC aktyviai 

kreipėsi į asmens sveikatos prieţiūros įstaigas, greitosios medicinos pagalbos (toliau – GMP) įstaigas dėl 

informacijos pateikimo apie suteiktas GMP paslaugas dėl nušalimų, hipotermijos, kitų ţemos 

temperatūros poveikių dėl intensyvaus natūralaus šalčio poveikio ir teikė apibendrintą informaciją 

SMLPC. 

 

 

KARŠČIAI 

 

2019 m. saulė spindėjo daugiausiai birţelio mėnesį – 355 val., (1,3 1981–2010 m. standartinės 

klimato normos (toliau –SKN)), ilgiausiai – pietvakariniuose rajonuose, trumpiausiai – rytiniuose. Vasara 

taip pat buvo gan saulėta. Pirmoji karščio banga Lietuvą uţplūdo balandţio-geguţės mėnesiais – 

aukščiausia oro temperatūra daug kur pakilo iki 29 °C, o balandţio 27 d. Klaipėdoje buvo uţregistruotas 

naujas šios dienos aukščiausios oro temperatūros rekordas Lietuvoje (28,9 °C), tačiau vidutinė balandţio 

mėnesio temperatūra buvo 7,9–9,3 °C. Dar viena karščio banga pasiekė Lietuvą birţelio mėnesį (2019 m. 

birţelio mėnuo buvo šilčiausias nuo 1961 m.) – vidutinė Lietuvos oro temperatūra buvo 20,1 °C (4,7° 

anomalija), aukščiausia oro temperatūra siekė 32–36 °C. Taip pat birţelį buvo registruotos šešios tropinės 

naktys (kai oro temperatūra nakties metu nenukrenta ţemiau 20 °C). Vidutinė liepos mėnesio temperatūra 

buvo 16,9 °C, o rugpjūčio mėnesio – 17,8 °C.  

Pagal greitosios medicinos pagalbos paslaugas teikiančių įstaigų pateiktą informaciją, 2019 m. 

birţelio 5-30 d. 68 pacientams buvo suteikta pagalba dėl šilumos ir šviesos poveikio ir 7 pacientams buvo 

suteikta pagalba dėl nudegimo saulės spinduliais. Bendras nukentėjusiųjų nuo kaitros poveikio asmenų 

skaičius - 75. 
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Taikytos visuomenės sveikatos saugos priemonės: 

ESSC, SMLPC, PAGD, daugelio NVSC departamentų ir visuomenės sveikatos biurų internetinėse 

svetainėse buvo pateikta informacija gyventojams apie ultravioletinių spindulių ir aukštos temperatūros 

poveikį ţmogaus sveikatai, taip pat praktiniai patarimai, kaip apsaugoti save ir savo artimuosius nuo 

ţalingo šilumos ir saulės poveikio, kaip suteikti pirmąją pagalbą. SMLPC taip pat pateikė rekomendacijas 

ikimokyklinio ugdymo įstaigoms, kaip apsaugoti vaikus nuo karščio poveikio, informavo apie karščio ir 

kaitros poveikį sergamumui ir mirtingumui. 

SAM ESSC, atsiţvelgdamas į gautą informaciją iš Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos, aktyviai 

kreipėsi į asmens sveikatos prieţiūros įstaigas, GMP įstaigas dėl informacijos pateikimo apie suteiktas 

greitosios medicinos pagalbos paslaugas dėl karščio ir šviesos padarinių, nudegimo saulės spinduliais ir 

teikė apibendrintą informaciją SMLPC. 

 

POTVYNIAI 

 

Didţiausias kritulių kiekis buvo uţregistuotas liepos mėnesį – vidutinis kritulių kiekis buvo 86 mm 

(1,1 SKN), Vakarų, Šiaurės ir Rytų Lietuvoje kritulių kiekis viršijo 100 mm (1,4–1,9 SKN), o Pasvalyje jų 

kiekis buvo 217 mm arba 2,9 SKN (liepos 22 d. Pasvalyje buvo registruotas katastrofinis lietus, kai per 

1,5 val. iškrito 94,2 mm kritulių).  

Storiausia sniego danga uţregistruota sausio mėnesį. Storiausias sniego sluoksnis, siekęs 28–33 

cm, fiksuotas paskutinėmis mėnesio dienomis Vilniaus ir Šilalės apylinkėse. Kitur šalyje ţemę dengė 8–

18 cm storio sniego sluoksnis. 

Vandens kilimas upėse prasidėjo vasario mėnesį, aukščiausias vandens lygis upėse stebėtas vasario 

12–24 d. Kai kur per parą vandens lygis kilo 54–134 cm. Vidutinis mėnesio vandens lygis Neryje ir 

Pietryčių Lietuvos upėse buvo 10–26 cm ţemesnis uţ vasario mėnesio vidutinį daugiametį. Vidurio ir 

Vakarų Lietuvoje 34–58 cm, Nemune dėl sangrūdų 36–146 cm aukštesnis uţ jį. Kovo mėnesį dėl 

iškritusių kritulių aukščiausias vandens lygis Vakarų Lietuvos upėse stebėtas kovo 11–12 d., kitų regionų 

upėse kovo 18–22 d. Vidutinis mėnesio vandens lygis daugelyje upių buvo 6–87 cm ţemesnis uţ kovo 

mėnesio vidutinį daugiametį. Kelias Šilutė–Rusnė buvo apsemtas nuo vasario vidurio. Vandens lygis buvo 

pakilęs iki 95 cm, todėl gyventojų kėlimas buvo nutrauktas. Gyventojams, esant reikalui, talkino 

ugniagesiai, turintys didesnio pravaţumo transportą, skirtą judėti per apsemtas teritorijas.  

Taikytos visuomenės sveikatos saugos priemonės: 

Lengvųjų transporto priemonių eismas apsemtoje kelio Šilutė–Rusnė atkarpoje buvo uţdraustas, 

kelininkai apsemtu kelio ruoţu specialiomis transporto priemonėmis gabeno lengvuosius automobilius ir 

gyventojus. Uţliejamajame kelio Nr. 206 Šilutė–Rusnė ruoţe 2018 metais buvo pradėta statyti estakadą, 

kuri oficialiai atidaryta 2019 m. geguţės mėnesį, kuri taip pat buvo numatyta sutvarkyti kelią nuo Šilutės 

iki Rusnės. Naujienų portaluose buvo skelbiami perspėjimai apie potvynį ir pavojingus kelio ruoţus. 

PAGD internetinėje svetainėje buvo patalpinti perspėjimai dėl potvynių bei kaip elgtis jų metu. ESSC 

vertino iš PAGD gaunamą operatyvinę informaciją apie potvynių eigą, atnaujino patarimus visuomenei 

„Kaip elgtis uţliejamų teritorijų gyventojams“ savo tinklalapyje. Kai kurių savivaldybių puslapiuose 

periodiškai buvo atnaujinama informacija apie uţtvindytas teritorijas, vandens gylį keliuose. 
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AUDROS, ŠKVALAI 

 

Didţiausias vėjo greitis daugelyje rajonų buvo stebimas kovo mėnesį ir siekė 22–26 m/s, taip pat 

spalį (20–25 m/s) bei gruodį (20–23 m/s).  

Birţelio 26 d. dėl stipraus vėjo ir gausaus lietaus Lietuvoje virto medţiai, kai kurie krito ant 

vaţiuojamosios kelio dalies bei elektros laidų. Be elektros energijos buvo likę apie 15 000 gyventojų, 

daugiausia Pakruojo, Birţų, Rokiškio, Zarasų, Alytaus ir Vilniaus rajonuose.  

Taikytos visuomenės sveikatos saugos priemonės: 

Naujienų portaluose ir PAGD internetinėje svetainėje buvo skelbiama informacija apie artėjančias 

audras bei rekomendacijos, kaip elgtis audros metu. Apie numatomus škvalus ţmonės buvo įspėjami 

ţinutėmis mobiliaisiais telefonais. ESSC tinklalapyje patalpintas parengtas infografikas su 

rekomendacijomis škvalo ir uragano metu.  

 

GRIPAS IR ŪVKTI 

 

Lietuvoje 2018–2019 m. gripo sezono, prasidėjusio 2018 m. spalio 8 d. metu buvo uţregistruotas  

49 661 gripo atvejis, kas yra beveik 14 proc. maţiau, nei 2017–2018 m. gripo sezono metu (57 759 atv.), 

atvejų. Šį sezoną taip pat buvo uţregistruota 7,8 proc. maţiau  ūminės viršutinių kvėpavimo takų 

infekcijos (ŪVKTI) atvejų (641 694 atv.) nei 2017-2018 m. (696 648 atv.). Lietuvoje cirkuliavo trijų tipų 

gripo virusai: A(H1N1), A(H3N2) ir B tipo gripo virusas, tačiau, kaip ir visose Europos šalyse, Lietuvoje 

dominavo A tipo gripo virusas. Gripo epidemija buvo paskelbta daugiau nei pusėje Lietuvos savivaldybių.  

Per 2017–2018 m. gripo sezoną uţregistruoti 26 mirčių nuo gripo atvejai (iš jų 11 tarp vyrų ir 15 

tarp moterų), kas yra beveik du kartus daugiau nei per 2017–2018 m. gripo sezoną (14). Didţioji dalis 

asmenų, skirtingai nei praeitą gripo sezoną, buvo jaunesni nei 65 m. amţiaus, kurie nebuvo pasiskiepiję. 

Sergamumo gripu ir ŪVKTI pikas buvo stebimas 5-ąją metų savaitę (2019 m. sausio 28 d. – 

vasario 3 d.), kai sergamumo rodiklis siekė 179,2 atv./10 tūkst. gyventojų (1 paveikslas). 2018-2019 m. 

gripo sezono metu dėl gripo buvo hospitalizuota 16,5 % daugiau asmenų nei praėjusį sezoną. Daugiausia 

hospitalizuotų asmenų buvo 5-ąją šių metų savaitę (2019 m. sausio 28 d. – vasario 3 d.) – 470 asmenų. Šio 

gripo sezono metu iš viso buvo hospitalizuoti 2 143 asmenys, tuo tarpu 2017-2018 m. gripo sezono metu – 

1 840. Daugiau nei puse hospitalizuotų asmenų sudarė vaikai (0-17 m.) – 1 332. Intensyvios terapijos 

skyriuje dėl gripo ar jo sukeltų komplikacijų šį sezoną gydyta daugiau asmenų (n=136), nei ankstesnį 

sezoną (n=89), bei daugiau hospitalizuota nėščiųjų (n=24) nei ankstesnį sezoną (n=19). 
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1 pav. Sergamumas gripu ir ŪVKTI Lietuvoje nuo 2016-2017 m. iki 2018-2019 m. gripo sezonų metu 

 

 

Taikytos visuomenės sveikatos saugos priemonės: 

Uţkrečiamųjų ligų ir AIDS centras kas savaitę gripo sezono metu atnaujindavo informaciją apie 

sergamumą gripu ir ŪVKTI. Internetinėje svetainėje buvo patalpinta svarbiausia informacija apie 2018–

2019 m. gripo sezoną: ligos simptomai, galimos komplikacijos, profilaktiniai skiepijimai ir gydymo 

galimybės. Informacinė medţiaga apie gripą buvo talpinama NVSC departamentų ir visuomenės sveikatos 

biurų internetinėse svetainėse. 

Didinant skiepijimo nuo sezoninio gripo apimtis Lietuvoje bei įgyvendinant sveikatos apsaugos 

ministro 2014 m. sausio 3 d. įsakymą Nr. V-8 „Dėl Nacionalinės imunoprofilaktikos 2014-2018 metų 

programos patvirtinimo“, Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos 2018-2019 m. 

gripo sezonui įsigijo 131 738 sezoninio gripo vakcinos dozes ir buvo įskiepyta 98% sezoninės gripo 

vakcinos. 

 

 

CHEMINIS UŢTERŠIMAS 

 

2019 m. Lietuvoje uţregistruoti 103 uţteršimo cheminėmis medţiagomis atvejai, iš jų – 84 

uţteršimo gyvsidabriu ţidiniai.  

Uţregistruotų cheminio uţteršimo atvejų pasiskirstymas pagal teritorijas pateiktas 1 lentelėje. 
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1 lentelė. Uţregistruotų cheminio uţteršimo atvejų pasiskirstymas Lietuvoje pagal teritorijas 

Aptarnaujama 

teritorija 

(NVSC 

departamentai) 

Cheminio uţteršimo atvejų 

skaičius 

Iš jų 

uţteršimo 

gyvsidabriu 

atvejų 

skaičius 

Atliktų 

laboratori-

nių tyrimų 

skaičius 

Nukentėjusiųjų

/apsinuodiju- 

siųjų skaičius 

Alytus 

3  

(2 – vandens tarša arsenu,  

1 – gaisras padangų perdirbimo 

įmonėje “Ekologistika“) 

_ 48 32+8 

Kaunas 

5 (1 – CO, CO2, lakus org. 

junginiai; neaiškios kilmės 

medžiaga iš dūminio prietaiso; 

azoto monoksidas, azoto 

dioksidas, sieros dioksidas) 

2 45 19+1 

Klaipėda 36 36 509 _ 

Marijampolė 

2  

(1 – vandens tarša arsenu; 1 – 

neaiškios kilmės medžiaga) 

 

_ _ _ 

Panevėţys 

2  

(1 - vandens tarša arsenu; 

1 – neaiškios kilmės medžiaga) 

- - - 

Šiauliai 

6  

(2 – tarša stirenu; 1-druskos 

rūgštis) 

3 41 - 

Tauragė 3 3 26 - 

Telšiai 4 4 56 - 

Utena 
6  

(1 – vandens tarša arsenu) 
5 12 - 

Vilnius 

36  

(1 – benzinas;  

1 –nežinomos kilmės milteliai; 

 1 –panaudotos dujų balonelio 

dujos; 

1 – druskos rūgštis;  

1 – degimo produktai). 

14+17 359 - 

Iš viso 103 84 1096 60 
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Uţteršimo gyvsidabriu atvejai: 

 

Per 2019 metus Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (toliau – NVSC) departamentuose buvo 

gauti 84 pranešimai apie cheminę taršą gyvsidabriu. Dauguma šių uţteršimo atvejų (78 atv.) įvyko 

suduţus medicininiams gyvsidabriniams termometrams buityje, kuomet išsiliejo metalinis gyvsidabris. 

Taip pat išsiliejimas įvyko atliekant remonto darbus (3 kartus), 1 atvejis – atliekant pakrovimo darbus.  

2 kartus rasta gyvsidabrio uţdarose stiklinėse talpose. 

Taikytos visuomenės sveikatos saugos priemonės: 

Visais minėtais uţteršimo gyvsidabriu atvejais ţidiniuose buvo atlikta mechaninė ir cheminė 

demerkurizacija, organizuotos visuomenės sveikatos saugos priemonės, teiktos rekomendacijos dėl 

patalpų, inventoriaus demerkurizacijos. Gavus pranešimą apie atliktą demerkurizaciją ir NVSPL atlikus 

kontrolinius tyrimus, gyvsidabrio koncentracija neviršijo didţiausios leistinos koncentracijos (toliau – 

DLK). 

 

Uţteršimo kitomis cheminėmis medţiagomis atvejai: 

 

1. NVSC Vilniaus ir Šiaulių departamentų aptarnaujamose teritorijose buvo uţregistruota po 

vieną druskos rūgšties išsiliejimo atvejį (Šiaulių kultūros centro pagalbinėse patalpose iš vieno litro talpos 

butelio išsiliejo druskos rūgštis ir Vilniuje prekybos centre „Senukai“, kraunant paletes su prekėmis 

prekybos centro sandėlyje (prekių priėmimo zonoje), buvo paţeistos talpos ir išlietas druskos rūgšties 

koncentratas). 

Taikytos visuomenės sveikatos saugos priemonės: 

Abiem atvejais po darbo nutraukimo iš įvykio vietos buvo evakuoti darbuotojai ir lankytojai, 

rekomenduota atlikti intensyvų patalpų vėdinimą, nebūti patalpose. Organizuoti laboratoriniai 

visuomeninių patalpų oro tyrimai, nustatytos druskos rūgšties koncentracijos patalpų ore neviršijo DLK. 

 

2. NVSC Marijampolės, Panevėţio ir Utenos departamentai gavo informaciją iš Valstybinės 

maisto ir veterinarijos tarnybos, kad jų aptarnaujamose teritorijose atitinkamai po 1, o Alytaus 

departamento – 2 vandenvietėse geriamajame vandenyje nustatyta padidinta arseno koncentracija, kuri 

viršijo ribines vertes (ne daugiau kaip 10 µg/l), nustatytas Lietuvos higienos normoje HN 24:2003 

„Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“. 

Taikytos visuomenės sveikatos saugos priemonės: 

 Buvo sustabdytas viešai tiekiamo geriamojo vandens tiekimas ir uţtikrintas laikinas geriamojo 

vandens tiekimas iš alternatyvių šaltinių. Parengti ir išplatinti pranešimai gyventojams, bendrojo lavinimo 

ir ikimokyklinio ugdymo, gydymo įstaigoms, visuomeninės paskirties objektams, seniūnijoms, suteikiant 

informaciją atitinkamų vandenviečių vartotojams apie potencialų pavojų jų sveikatai ir apie veiksmus, 

kurių jie privalo imtis, kad nepakenkti savo sveikatai – negerti ir nevartoti vandens maisto gamybai. 

Vandenį išimtinai buvo leidţiama naudoti tik buitinėms reikmėms apie tai pasirašytinai supaţindinus 

vartotojus. Teikta informacija ţiniasklaidai. NVSC minėtų departamentų atstovai dalyvavo atitinkamų 

savivaldybių Ekstremaliųjų situacijų komisijų posėdţiose.  
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3. NVSC Vilniaus departamentas gavo pranešimą, kad mokykloje pamokų metu klasėje ir 

koridoriuje pasklido aitrus dirginantis kvapas. Manoma, kad buvo panaudotas savigynai skirtas dujų 

balionėlis. NVSC Kauno departamento Kėdainių skyrius gavo pranešimą dėl progimnazijoje padegto 

dūminio prietaiso ir apie tai, kad yra apsinuodijusių mokinių.  

Taikytos visuomenės sveikatos saugos priemonės: 

Abiejų ugdymo įstaigų administracijai buvo rekomenduota nutraukti ugdymo procesą, evakuoti 

moksleivius iš patalpų, vėdinti patalpas. NVSPL atliko oro mėginių uţterštumui cheminėmis medţiagomis 

tyrimus. Gavus rezultatus, kad cheminių medţiagų koncentracijos neviršijo DLK, gimnazijų 

administracijoms buvo rekomenduota atnaujinti ugdymo procesą. 

 

4. NVSC Kauno departamento aptarnaujamoje teritorijoje įmonėje UAB „Korio formulė“ 

(gaminančioje kartono gaminius), manomai dėl susikaupusių dujų įvyko darbuotojų, buvusių 

sandėliavimo patalpoje, apsinuodijimas. 4 darbuotojai buvo išveţti į ligoninę, vienam iš jų buvo nustatytas 

apsinuodijimas anglies monoksidu. 

Taikytos visuomenės sveikatos saugos priemonės: 

NVSC Kauno departamentas įmonės sandėliavimo ir buitinėse patalpose organizavo oro tyrimų paėmimą 

dėl CO, CO2 ir lakiųjų organinių junginių. Cheminių medţiagų tyrimų rezultatai buvo perduoti Lietuvos 

Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Kauno 

teritoriniam skyriui vertinimui bei sprendimų priėmimui. 

 

5. NVSC Kauno departamento Jonavos skyriaus specialistai iš viešosios informacijos šaltinių 

suţinojo, kad 2019-12-11 bendrovėje AB „Achema“ azoto rūgšties UKL gamybos agregate suveikė 

apsaugos sistemos įrenginys – membrana, į orą buvo išmesta cheminių medţiagų (azoto oksidų). 

Išsiaiškinta, kad dūmų slinkimo kelyje atlikti matavimai, ir cheminių medţiagų rodikliai neviršija 

nustatytų normų.  

Taikytos visuomenės sveikatos saugos priemonės: 

Kauno departamento Jonavos skyriaus darbuotojai nuvyko į artimiausias galimai paveiktas 

gyvenamąsias teritorijas bei informavo gyventojus, kaip apsisaugoti. Taip pat buvo informuotas NVSC 

Vilniaus departamento Ukmergės skyrius. Organizuoti oro tyrimai Jonavos mieste ir Jonavos rajone, 

siekiant įvertinti AB „Achema“ veiklos įtaką oro kokybei gyvenamosios ir visuomeninės paskirties 

aplinkoje. Pirmieji tyrimo rezultatai, kurie parodė, kad gyvenamosios ir visuomeninės aplinkos oras (tiek 

lauke, tiek patalpose) nėra uţterštas azoto monoksidu, azoto dioksidu, formaldehidu, sieros dioksidu, 

tačiau lakiųjų organinių junginių (LOJ) tyrimų rezultatai parodė, kad ikimokyklinio ugdymo įstaigose ir 

vienoje gyvenamojoje aplinkoje nustatyti kai kurių LOJ DLK viršijimai (Lietuvos higienos norma HN 

35:2007): ksileno 0,237 – 0,362 mg/m3 (DLK 0,2 mg/m3 ), stireno 0,085 – 0,445 mg/m3 (DLK 0,040 

mg/m3) ir etilbenzeno 0,043 – 0,070 mg/m3 (DLK 0,02 mg/m3).  

 

6. NVSC Alytaus departamento aptarnaujamoje teritorijoje 2019 m. spalio 16 d. UAB 

„Ekologistika“ padangų perdirbimo įmonėje apie 3 tūkst. kvadratinių metrų ploto pastate kilo gaisras. Nuo 

gaisro sukeltos oro taršos nukentėjo 40 zmonių, 8 iš jų apsinuodijo. 

Taikytos visuomenės sveikatos saugos priemonės: 

Buvo organizuoti ir įvertinti 24 cheminiai oro tyrimai gyvenamosios ir visuomeninės paskirties 

patalpose. Atlikti 4 šachtinių šulinių vandens tyrimai, 20 dirvoţemio tyrimų. Nuolat buvo vykdomas 
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gyventojų informavimas, rekomendacijų dėl asmeninių apsaugos priemonių teikimas, siūlymų dėl būtinos 

gyventojų evakuacijos teikimas. Teiktos rekomendacijos dėl sveikatos prieţiūros įstaigų, švietimo ir 

ugdymo institucijų, kitų įmonių ir įstaigų veiklos apribojimo uţterštoje zonoje arba prognozuojamo 

uţteršimo zonoje. 2019 m. spalio 25 d. gaisras buvo lokalizuotas, tačiau savivaldybės lygio ekstremalioji 

situacija Alytaus rajone vis dar neatšaukta. Siekiant įvertinti gaisro poveikį, pagal sudaryta Kompleksinį 

tyrimų planą, tyrimų atlikymas bus tęsiamas. Sveikatos apsaugos ministerija inicijavo Alytaus ir Alytaus 

rajono gyventojų sveikatos būklės monitoringo vykdymą. 

 

Neaiškios kilmės radiniai: 

 

NVSC Vilniaus departamente buvo gautas pranešimas apie gautą voką su neaiškios kilmės 

medţiaga. Atlikus radinio mikrobiologinius tyrimus, pavojingų ir ypač pavojingų ligų sukėlėjų nerasta.  

Panevėţio apskrityje buvo gautas pranešimas apie 1 m2 plote neaiškios kilmės skysčiu apipiltą 

gyvatvorę. Panevėţio apskrities PGV informavus apie ţidinio likvidavimo darbų pabaigą, NVSC 

Panevėţio departamento specialistai atvyko į uţteršimo ţidinį, buvo iškviesta GMP. Gyventoją apţiūrėjo 

greitosios medicinos pagalbos medikai, sveikatos sutrikimų nenustatė, medicinos pagalbos neprireikė. Jai 

rekomenduota pasijutus blogiau nedelsiant kreiptis į sveikatos prieţiūros įstaigą. Nukentėjusioji ir 

aplinkiniai gyventojai įspėti nesiartinti prie aptvertos cheminės medţiagos išsiliejimo vietos iki tyrimų 

atlikymo. Valstybinė augalininkystės tarnyba prie ŢŪM laboratorinių tyrimų neatliko, nes gyventoja 

atsisakė uţ juos mokėti. 

Marijampolės askrityje ţemės kasimo darbų metu buvo rastas neaiškios kilmės radinys (kaip 

paaškėjo – 100 kg aviacinė bomba su padegamąja medţiaga). Išminuotojai surinko ir išveţė sprogmenį 

sunaikinimui. 

 

Dėl cheminių medţiagų poveikio per 2019 metus nukentėjo 60 asmenų (19 – nuo Kėdainių 

progimnazijoje padegto dūminio prietaiso; vienas – UAB „Korio formulė“ – apsinuodijimas anglies 

monoksidų; 40 (iš jų 8 apsinuodijo) – Alytuje, UAB „Ekologistika“ gaisro zonoje). 

NVSC departamentams gavus informaciją apie cheminio uţteršimo ţidinio lokalizavimą ir (ar) 

likvidavimą ir pateikus uţsakymus NVSPL, cheminio uţteršimo ţidiniuose buvo atlikti 1096 

laboratoriniai tyrimai. 
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