
Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras 
 
 

2021 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 

 

Ataskaita parengta remiantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – 
LR SAM), Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos (toliau – LHMT), 
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC), 
Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos (toliau – NVSPL), Sveikatos apsaugos 
ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centro (toliau – SAM ESSC), Užkrečiamųjų ligų ir AIDS 
centro (toliau – ULAC), Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų 
ministerijos (toliau – PAGD), VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijos (toliau – Automobilių kelių 
direkcija), Viešosios įstaigos Greitoji medicinos pagalbos stotis (toliau – GMP), Valstybinės ligonių 
kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK), Lietuvos statistikos departamento (toliau 
– LST), Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro (toliau – SMLPC) bei Pasaulio sveikatos 
organizacijos (toliau – PSO) duomenimis. Ataskaitoje pateikta informacija apie šių įstaigų surinktus 
duomenis ir taikytas visuomenės sveikatos saugos priemones. 
 

ŠALČIAI 

Vadovaujantis 2011 m. lapkričio 11 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu  
Nr. D1-870 „Dėl stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklių 
patvirtinimo“ (toliau – Įsakymas) speigas registruojamas, kai minimali oro temperatūra yra -30°C ar 
žemesnė ir trunka 1-3 paras. O šalčiai prasideda, kai oro temperatūra nukrenta žemiau 0 °C. 

2020 / 2021 m.  visos žiemos šalčiausia diena buvo sausio 17-oji, kai Joniškyje fiksuota 
 -28,6 °C, panašiai šalta buvo ir vasario 6-ąją, kai Ukmergėje temperatūra nukrito iki -28,4 °C. Taigi, 
speigo (kai oro temperatūra nukrinta iki -30 °C ir žemiau) šią žiemą nebuvo. Dienų, kai oro 
temperatūra bent vienoje meteorologijos stotyje nukrito žemiau -25 °C, buvo nedaug, iš viso 
septynios – sausio 17 ir 18 d. bei vasario 6, 7, 8, 18 ir 19 d. Dar septynias dienas oro temperatūra 
buvo nukritus žemiau -20 °C (sausio 15 ir 16 bei vasario 10–13 ir 16 dienomis). 

Aukščiausia žiemos oro temperatūra buvo 15,9 °C, registruota vasario 25 d. Kybartuose. Tai 
ir aukščiausia šios dienos oro temperatūra Lietuvoje per visą stebėjimų laikotarpį.  

Vidutinė žiemos oro temperatūra Lietuvoje buvo -2,9 °C, tai 0,7°C šalčiau nei standartinė 
klimato norma (toliau – SKN , 1991–2020 m. vidurkis).  

Taikytos visuomenės sveikatos saugos priemonės:  
Siekiant apsaugoti visuomenę nuo šalčio poveikio pasekmių PAGD teikė informaciją, kaip 

apsisaugoti nuo šalčio, išvengti nušalimų, sušalimo ir kaip suteikti pirmąją pagalbą nukentėjusiems 
nuo šalčio.  

SAM ESSC rengia bei reguliariai atnaujina rekomendacijas visuomenei bei specialistams apie 
galimą šalčio poveikį sveikatai, teikia patarimus kaip apsisaugoti nuo neigiamo pernelyg didelio 
šalčio, oro taršos poveikio, informuoja apie galimus susirgimus, pakenkimus bei jų prevenciją 
veikiant minėtiems veiksniams. Atsižvelgdamas į gautą informaciją iš Lietuvos hidrometeorologijos 
tarnybos, SAM ESSC apie prognozuojamus šaltus orus informuoja SAM, įspėja asmens bei 
visuomenės sveikatos priežiūros įstaigas, esant reikalui talpina atnaujintas rekomendacijas 
visuomenei ir specialistams internetinėje svetainėje adresu www.essc.sam.lt, ties svarbia informacija. 

Atsižvelgdamas į gautą informaciją iš Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos, 2021 m. SAM 
ESSC aktyviai kreipėsi į GMP įstaigas dėl informacijos pateikimo apie suteiktas greitosios medicinos 
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pagalbos paslaugas. Pagal greitosios medicinos pagalbos paslaugas teikiančių įstaigų siunčiamą 
informaciją 2021 m. sausio 17 – 18 d., 2021 m. vasario 6 – 7 d. ir 2021 m. vasario 18 – 19 d. dėl 
nušalimų buvo suteikta pagalba 14 asmenų, dėl hipotermijos – 3 asmenims, dėl kitų žemos 
temperatūros poveikių – 3 asmenims, dėl intensyvaus natūralaus šalčio poveikio – 5 asmenims. Iš 
viso nukentėjusiųjų nuo šalčio poveikio asmenų skaičius – 25. Apibendrinta informacija pateikta 
SMLPC. 

SAM ESSC internetinėje svetainėje www.essc.sam.lt buvo patalpinta informacija 
gyventojams „Patarimai gyventojams didelių šalčių atvejais“ ir gairės visuomenei „Kaip apsaugoti 
savo sveikatą šalčių atvejais“. 
 

KARŠČIAI 
 

Vadovaujantis Įsakymu – kaitra, tai stichinis meteorologinis reiškinys, kai maksimali oro 
temperatūra +30 °C ar aukštesnė, o kaitros trukmė 3 ir daugiau dienų.  

2021 m. saulė daugiausiai spindėjo birželio mėnesį – 344 val. (1,2 1981–2010 SKN, ilgiausiai 
Saulė švietė Šilutėje 370 val., trumpiausiai – Vilniuje 302 val. 

2021 m. registruotos trys stichinės kaitros birželio ir liepos mėnesiais. 
2021 m. liepa karščiausia nuo 1961 m. – vidutinė oro temperatūra Lietuvoje buvo 22,1 °C ir 

tai net 3,8 °C aukščiau liepos mėnesio SKN, (1991–2020 m. vidurkis).  
Pirmoji stichinė kaitra registruota birželio mėn. 18-24 d. Aukščiausia temperatūra siekė 31,1 

°C – 34,0°C. Atskirose meteorologijos stotyse ji truko nuo 3 iki 7 parų. Aukščiausia temperatūra 
registruota 23 d. Rokiškyje 34,0 °C. 

Antroji registruota stichinė kaitra liepos 7–10 d. rytinėje Lietuvos pusėje ir truko 3 dienas. 
Aukščiausia oro temperatūra šios kaitros metu buvo registruota Rokiškyje liepos 8 d. kuomet oras 
įkaito iki 33,5 °C. Karšta buvo ne tik dieną, tačiau ir naktį: per liepos mėnesį pasitaikė 17 tropinių 
naktų, kai minimali oro temperatūra bent vienoje MS nenukrito žemiau 20 °C. Daugiausiai, net 12, 
tokių naktų fiksuota Nidoje. Nors mėnesio, kartu ir visų metų, karščio rekordas (37,5 °C Zarasai, 
1994 m.) nebuvo pasiektas, tačiau buvo „sumušti“ dviejų parų karščio rekordai: liepos 15 d. 35,0 °C 
(Dotnuva) ir liepos 16 d. 34,9 °C (Kaišiadorys). 

Lietuvoje liepos mėnesį vyraujant karštiems orams didesnėje Lietuvos dalyje registruota ir 
trečioji kaitra. Šis stichinis meteorologinis reiškinys liepos 12–18 d. registruotas didesnėje Lietuvos 
dalyje (išskyrus Vakarų Lietuvą, Biržų ir Prienų apylinkes) ir truko 3–7 dienas. Utenoje kaitra truko 
11 dienų, Zarasuose ir Švenčionyse – po 10 d., Kelmėje – 9 dienas. Šiose vietovėse, tai ilgiausiai 
trukusi kaitra nuo juose vykdomų meteorologinių stebėjimų pradžios. Lietuvoje buvo vos keletas 
atvejų, kai kaitra truko 11 dienų. Nuo 1961 m. laikotarpio kaitra Lietuvoje ilgiau nei 11 dienų nėra 
trukusi nei vienoje meteorologijos stotyje. 

2021 m. sumuštas aukščiausios, bet kurios stoties vidutinės mėnesio oro temperatūros 
rekordas. Iki šiol buvusį rekordą (22,2 °C, 2010 m. liepa, Biržai ir Panevėžys) daugiausiai aplenkė ir 
į pirmą vietą išsiveržė Nida, kurioje fiksuota rekordinė mėnesio temperatūra – 23,1 °C.  
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1 pav. Vidutinė oro temperatūra Lietuvoje 1991–2020, 2021 ir 2022 m. 

 

 
Atsižvelgdamas į gautą informaciją iš Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos SAM ESSC 

aktyviai kreipėsi į GMP įstaigas dėl informacijos pateikimo apie suteiktas greitosios medicinos 
pagalbos paslaugas dėl karščio ir šviesos padarinių, nudegimo saulės spinduliais. Pagal greitosios 
medicinos pagalbos paslaugas teikiančių įstaigų pateiktą informaciją 2021 m. birželio 18-24 d. ir 
liepos 7-26 d. 64 pacientams buvo suteikta pagalba dėl šilumos ir šviesos poveikio ir 13 pacientų 
buvo suteikta pagalba dėl nudegimo saulės spinduliais. Bendras nukentėjusiųjų nuo kaitros poveikio 
asmenų skaičius – 77. Lyginant su praėjusiais metais nukentėjusių skaičius dėl kaitros poveikio 
padvigubėjo. 
 

Taikytos visuomenės sveikatos saugos priemonės: 
NVSC ir kitų įstaigų svetainėse buvo pateikta informacija gyventojams apie ultravioletinių 

spindulių ir aukštos temperatūros poveikį žmogaus sveikatai, taip pat praktiniai patarimai, kaip 
apsaugoti save ir savo artimuosius nuo žalingo šilumos ir saulės poveikio, kaip suteikti pirmąją 
pagalbą. SAM ESSC ir SMLPC internetinėse svetainėse buvo pateiktos sveikatos rekomendacijos 
apie karštį ir jo poveikį sveikatai, kaip apsisaugoti karščiui jautriems žmonėms.  

SAM ESSC internetinėje svetainėje 2021-06-17 patalpintas pranešimas „Perspėjimas apie 
stichinį meteorologinį reiškinį – kaitrą“, 2021-07-26 ši informacija buvo atnaujinta.  

SAM ESSC internetinėje svetainėje 2021-07-07 patalpintas pranešimas „Kaitra – kam, kodėl 
ir kaip saugotis?“ ir infografikas „Kaip išvengti neigiamo saulės poveikio“. 

SAM ESSC internetinėje svetainėje 2021-07-26 patalpintas pranešimas „Aktuali informacija 
atostogaujantiems prie Baltijos jūros“. 
 

POTVYNIAI 
 

Potvynis – tai stichinė nelaimė, kurią sukelia staigus vandens perteklius. Labai didelis 
potvynis, kai užlieta teritorija (ha) kritinė riba siekia ≥ 60 000. Daugiau nei 90 % stichinių ir 
katastrofinių hidrologinių reiškinių atvejų susidaro Nemuno žemupio ir deltos rajonuose.  

Pirmi du gegužės dešimtadieniai pasižymėjo išskirtinai dideliu kritulių kiekiu. Įprastai (SKN, 
1991–2020 m. vidurkis) per šiuos du dešimtadienius Lietuvoje iškrenta 25-43 mm kritulių – 
mažiausiai pajūryje, daugiausiai Rytų – Pietų Lietuvoje. Tačiau 2021 metais kritulių kiekis kai 
kuriuose regionuose viršytas keletą kartų. Taip pat keliose stotyse fiksuoti rekordai: Panevėžyje (nuo 
1961 m.), Buivydžiuose ir Kyburiuose (nuo 1981 m.) gegužės 1 ir 2 dešimtadienių kritulių suma 
didžiausia. 
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Liepos 6 d. dalyje Lietuvos gausūs krituliai tvindė miestų gatves ir laukus. Didžiausias kritulių 
kiekis iškrito Vilniuje, kur liūties metu registruota net 79,7 mm kritulių. Tai stichinis meteorologinis 
reiškinys (50−80 mm per mažiau nei 12 val.). Iki katastrofinio meteorologinio reiškinio (daugiau nei 
80 mm per mažiau nei 12 val.) pritrūko vos 0,3 mm. Šis stichinio lietaus atvejis Vilniuje yra 
rekordinis. Ankstesnis kritulių kiekio per 12 valandų rekordas sostinėje buvo 75 mm (registruotas 
1988 m. rugpjūčio 23 d.). 

2021 m. liepos 27 d. stichinis lietus registruotas Kupiškio automatinėje meteorologijos stotyje. 
Per 5 val. 50 min. išmatuota 60,1 mm kritulių. Intensyviausias lietus buvo tarp 16:50 ir 17:50 val.– 
per valandą iškrito 37,8 mm kritulių arba beveik 38 litrai į kvadratinį metrą. 

Rugpjūčio mėnesio vidutinis kritulių kiekis Lietuvoje buvo apie 141,7 mm (1,8 SKN).  2021 
m. rugpjūtis tapo trečiu lietingiausiu nuo 1961 m. Daugiausiai kritulių iškrito šiaurės vakarinėje, 
rytinėje, pietrytinėje dalyje bei Biržų, Alytaus ir Elektrėnų apylinkėse (162–195 mm, 1,9–2,8 SKN).  

2021 m. vandens lygis katastrofinio hidrologinio reiškinio rodiklių nepasiekė, stichinio 
hidrologinio reiškinio rodikliai buvo registruoti.  

2021 m. aukščiausi vandens lygiai daugelyje upių buvo stebėti kovo pirmąjį dešimtadienį. 
Kovo 3–7 d. Nemune ties Rusne ir Leitėje ties Kūlynais buvo užfiksuotas stichinis vandens lygis. 
Vidutinis kovo mėnesio vandens lygis kai kuriose upėse buvo 4–39 cm aukštesnis už šio mėnesio 
vidutinį daugiametį vandens lygį, tačiau daugelyje upių vandens lygis išliko 4–73 cm žemesnis. 
Vandens lygio svyravimo amplitudė upėse kovo pradžioje siekė 150-180 cm (per 2–5 parų 
laikotarpiu). 

Pagal Automobilių kelių direkcijos skelbiamą informacija, 2021 m. kovo 9 d. kelyje Rusnė–
Galzdonai–Plaškiai ruožas nuo 1,05 iki 5,70 km vandens gylis siekė 50 cm; Atmatos upės krantas–
Tulkiaragė nuo 0,00 iki 2,74 km vandens gylis 40 cm. Bendras ruožų ilgis Lietuvoje kovo 9 d., 
kuriuose dėl apsėmimo buvo ribojamas eismas siekė 21,01 km. 

Taikytos visuomenės sveikatos saugos priemonės:  
Naujienų portaluose buvo skelbiami perspėjimai apie potvynį ir pavojingus kelio ruožus. 

PAGD internetinėje svetainėje buvo patalpintas informacinis pranešimas „Rengiamasi galimam 
potvyniui“ dėl potvynio bei kaip elgtis jo metu. Kai kurių savivaldybių puslapiuose periodiškai buvo 
atnaujinama informacija apie užtvindytas teritorijas, vandens gylį keliuose.  

SAM ESSC internetinėje svetainėje www.essc.sam.lt buvo patalpinta informacija 
specialistams „Rekomendacijos SPĮ rengiantys potvyniui ir jo metu“ ir patarimai visuomenei „Kaip 
elgtis užliejamų teritorijų gyventojams“. 
 
 

AUDROS, ŠKVALAI 
 

Vėjai, priklausomai nuo jų stiprumo ir formos, vadinami įvairiais vardais: audra, vėtra, 
škvalas, viesulas, uraganas. Stiprūs vėjai gali būti pavojingi, o vėjas, pasiekęs 28 m/s greitį, jau 
vadinamas stichiniu meteorologiniu reiškiniu. 

 Vėjų rūšys: 
- Uraganas – tai katastrofinis meteorologinis reiškinys, jo metu vėjo greitis pasiekia ar viršija 

33 m/s greitį. 
- Audra – tai stiprus vėjas, kurio greitis viršija 20,8 m/s. Vėjas plėšia stogų dangos lakštus, 

kaminų stogelius, lengvi daiktai pastumiami iš vietos, lūžta didelės medžių šakos, kartais lūžta 
medžiai, kiti išraunami su šaknimis. Vasaros audrą lydi liūtys ir perkūnija, žiemos audrą – sniegas ir 
pūga.  

- Škvalas (umaras) – tai staigus ir stiprus vėjo sustiprėjimas, kuris susidaro, susidūrus šiltoms 
ir šaltoms oro masėms. Dažniausiai trunka labai trumpai, apima mažą teritoriją, bet gali pridaryti daug 
žalos, nes vėjo greitis gali siekti 20-30 m/s. Škvalą dažniausiai lydi liūtis ir perkūnija (žiemą – 
sniegas).  

- Uraganas (tropinis ciklonas) – Atlanto vandenyne susiformavęs didelės galios ciklonas 
(platus oro sūkurys, kurio viduryje yra uždara žemo slėgio sritis), padarantis didelių nuostolių. Vėjo 
greitis siekia nuo 33 -70 m/s. 



5 
 

- Viesulas – tai stiprus nedideliame plote siaučiantis oro sūkurys, kurio ašis yra beveik 
vertikali. Skersmuo būna apie 150 metrų, “kelio” ilgis – 6-8 km. Viesulai Lietuvoje susidaro šiltuoju 
metų laiku, dažniausiai – rugpjūtį, popietinėmis valandomis (16-19 val.). 

Kadangi į Lietuvą uraganiniai vėjai atkeliauja iš vakarų, jie stipresni ir dažnesni vakarinėje 
Baltijos pakrantėje. Dažniau susidaro žiemą ir rudenį. Kiekvienos stipresnės audros metu bangos 
nuskalauja į jūrą dalį paplūdimių ir pajūrio apsauginės kopos smėlio. Vėjas gali sugriauti pastatus, 
uostuose nuo inkarų nutraukti laivus, sukelti patvankas, išvartyti, išlaužyti miškus. 

2021 m. sausio mėnesį registruoti keli pavojingo snygio (kai per 12 val. ar trumpesnį laiką 
iškrinta 7 mm kritulių) atvejai. Sausio 26–27 d. smarkus snygis sukėlė šlapio sniego apdrabą 
pietiniuose ir rytiniuose rajonuose: lūžo medžiai, buvo užversti keliai, nutrauktos elektros linijos, kai 
kur žmonės elektros neturėjo 5–7 paras. Didžiausias vėjo greitis siekė 16,1–29,0 m/s.  

Ypač vėjuota buvo spalio 21–22 d., kai visoje Lietuvoje fiksuotas pavojingas vėjas, o 21 d. 
23 val. vėjo greitis Šventojoje ir Ventėje pasiekė stichinio reiškinio kriterijų, atitinkamai 29 m/s ir 
28,4 m/s. 

Liepos 17 d. Ukmergėje fiksuotas škvalas, kurio metu vėjo greitis sustiprėjo net iki 32,2 m/s. 
Taikytos visuomenės sveikatos saugos priemonės: 
Naujienų portaluose ir PAGD internetinėje svetainėje buvo skelbiama informacija apie 

artėjančias vėjuotas dienas bei rekomendacijos, kaip elgtis audros metu. Apie numatomus škvalus 
gyventojai buvo įspėjami žinutėmis mobiliaisiais telefonais.  

SAM ESSC tinklalapyje patalpintas naujai parengtas infografikas su rekomendacijomis kaip 
elgtis gyventojams esant smarkiam vėjui, škvalo ir uragano metu.  
 

 
CHEMINIO UŽTERŠIMO ŽIDINIAI 

 
2021 m. Lietuvoje užregistruoti 58 užteršimo cheminėmis medžiagomis atvejai, iš jų – 51 dėl 

cheminės taršos gyvsidabriu. Taip pat registruoti 2 atvejai dėl vandens gręžinių taršos arsenu, po 1 
atvejį dėl išsiliejusio n-heksano, 25 proc. amoniakinio vandens išsiliejimo bei šulinių vandens taršos 
naftos produktais ir 2 pranešimai apie neaiškios kilmės radinius. 

Šiauliuose išsiliejus 1 litrui 25 proc. amoniakiniam vandeniui, 1 asmuo patyrė cheminius 
nudegimus ir apsinuodijo garais. 
 
1 lentelė. Užregistruotų cheminio užteršimo atvejų pasiskirstymas pagal teritorijas 

 
Aptarnaujama 

teritorija 
(NVSC 

departamentas) 

Cheminio 
užteršimo atvejų 

skaičius 

Iš jų užteršimo 
gyvsidabriu 

atvejų skaičius 

Atliktų 
laboratorinių 

tyrimų skaičius 

Nukentėjusiųjų 
(apsinuodijusiųjų) 

skaičius 

Kaunas 1 1 1 - 
Klaipėda 31 30 239 - 
Šiauliai 5 4 43 1 
Tauragė 4 2 4 - 
Vilnius 17 14 244 - 

Iš viso: 58 51 531 1 
 

Užteršimo cheminėmis medžiagomis atvejai 2021 m. registruoti Nacionalinio visuomenės 
sveikatos centro (toliau – NVSC) Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Tauragės ir Vilniaus departamentų 
aptarnaujamose teritorijose. NVSC Panevėžio, Telšių, Utenos, Marijampolės, Alytaus departamentai 
pranešimų apie cheminės taršos židinius aptarnaujamose teritorijose 2021 m. negavo. 
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2 pav. 2021 m. cheminių židinių atvejų pasiskirstymas  
 

Visi cheminės taršos židiniai buvo suvaldyti, pagal poreikį buvo organizuoti laboratoriniai 
tyrimai, teiktos rekomendacijos dėl apsinuodijimų prevencijos.  

 
Užteršimo gyvsidabriu atvejai 
 
Per 2021 metus NVSC departamentuose buvo gautas 51 pranešimas apie cheminę taršą 

gyvsidabriu. Dauguma šių užteršimo atvejų (47) įvyko sudužus medicininiams gyvsidabriniams 
termometrams buityje, kuomet išsiliejo metalinis gyvsidabris.  

Vienu atveju NVSC Klaipėdos departamento aptarnaujamoje teritorijoje prie gyvenamojo 
namo  laiptinės lauke buvo pripilta gyvsidabrio. Atvykę priešgaisrinės gelbėjimo valdybos 
ugniagesiai gelbėtojai nustatė, kad lauke prie gyvenamojo namo laiptinės 1.5 m² plote pasklidęs 
gyvsidabris, jis buvo surinktas panaudojus varinę šluotelę. Kitu atveju, įmonės teritorijoje senoje 
padangoje rastas išsiliejęs gyvsidabris. Priešgaisrinės gelbėjimo valdybos ugniagesiai gelbėtojai, 
naudodami demerkurizacines priemones, surinko apie 100 g gyvsidabrio.  

NVSC Šiaulių departamento aptarnaujamoje teritorijoje esančiose muziejaus patalpose, 
kurios šiuo metu nenaudojamos, sudužo 2 liuminescencinės lempos. 

NVSC Vilniaus departamento aptarnaujamoje teritorijoje gyvenamoje patalpoje buvo aptiktas 
gyvsidabris talpoje (apie 5 kg). 
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3 pav. 2021 m. cheminės taršos gyvsidabriu židinių susidarymo priežastys  
 
Užteršimo gyvsidabriu atvejais židiniuose buvo atliekama mechaninė ir cheminė 

demerkurizacija, organizuotos visuomenės sveikatos saugos priemonės, teiktos rekomendacijos dėl 
patalpų, inventoriaus demerkurizacijos. 

 
Užteršimo kitomis cheminėmis medžiagomis atvejai 
 
2021 m. iš viso nustatyti 5 užteršimo kitomis cheminėmis medžiagomis atvejai. Atvejai buvo 

registruoti NVSC Klaipėdos, Šiaulių, Tauragės ir Vilniaus departamentų aptarnaujamose teritorijose. 
 

2 lentelė. Užregistruotų cheminio užteršimo kitomis cheminėmis medžiagomis atvejų 
pasiskirstymas pagal teritorijas 

 
Aptarnaujama 

teritorija 
(NVSC departamentas) 

Cheminio užteršimo 
kitomis medžiagomis 

atvejų skaičius 

Cheminė medžiaga 
sukėlusi užteršimą 

Nukentėjusiųjų 
(apsinuodijusiųjų) 

skaičius 
 
Klaipėda 

 
1 

Naftos produktai 
(angliavandeniliai 

C10-28) 

 

Šiauliai 1 Amoniakas 1 
Tauragė 2 Arsenas  
Vilnius 1 n-heksanas  

Iš viso:                   5 1 
 
Detalesnė informacija apie 2021 m. registruotus užteršimo kitomis cheminėmis medžiagomis 

atvejus: 
1. NVSC Klaipėdos departamento specialistai 2021 m. kovo mėn. gavo pranešimą, kad 

Salantų m. teritorijoje į vandens tvenkinį išsiliejo naftos produktai (galimai dyzelinas). Iš viso buvo 
surinkta apie 100 t vandens mišinio su chemine medžiaga (dyzelinu). Buvo nustatyta, kad įvykio 
artimoje aplinkoje yra trys gyvenamieji namai, kurių gyventojai galimai maistui gaminti vartoja 
šachtinių šulinių vandenį. Tiesioginės grėsmės gyventojų sveikatai nustatyta nebuvo. Gyventojai 
informuoti apie būtinybę stebėti šachtinių šulinių vandens kokybę ir atsiradus nebūdingam kvapui, 
naftos plėvelei vandens paviršiuje, jo nevartoti ir nedelsiant informuoti Kretingos rajono savivaldybės 
administraciją bei NVSC Klaipėdos departamento Kretingos skyrių. Pranešimų apie pablogėjusią 

Sudužus 
gyvsidabriniam 
termometrui

92%

Kita
8%

2021 m. cheminės taršos gyvsidabriu židinių susidarymo priežastys 

Sudužus gyvsidabriniam termometrui Kita
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šulinio vandens kokybę gauta nebuvo. Taip pat buvo organizuotas minėtoje teritorijoje gyvenančių 
gyventojų šachtinių šulinių vandens ištyrimas. Ištirtas 15 šulinių geriamasis vanduo dėl taršos 
angliavandeniliais. Tyrimų rezultatai parodė, kad rodiklių vertės neviršija didžiausios leidžiamos 
vertės. Nustatytas taršos šaltinis – nelegalios naftos produktų požeminės talpyklos gyvenamajame 
sklype. Užterštoje teritorijoje atliktas ekogeologinis tyrimas, kurio metu išgręžta 12 3–4,5 m. gylio 
gręžinių, paimti 33 grunto mėginiai ir 13 gruntinio vandens mėginių. Paviršiniame piltiniame grunte 
nurodytame sklype nustatyta tarša dyzelino eilės C10-28 angliavandeniliais, viršijanti iki 94 kartų 
ribinę vertę. Gilesniame grunto sluoksnyje padidintos taršos nenustatyta. Sklypo gruntiniame 
vandenyje padidintos taršos nenustatyta. Sklypo paviršinis užterštas gruntas pašalintas. 

2. 2021 m. balandžio mėn. NVSC Šiaulių departamento specialistai gavo pranešimą, kad 
įmonės siuntų rūšiavimo sandėlyje sudužo siuntinyje buvęs 1 l talpos butelis ir išsiliejo 25 proc. 
amoniakinis vanduo. Informuota, kad visi patalpose buvę asmenys iš židinio vietos evakavosi. 
Nukentėjo vienas asmuo, kuriam suteikta greitoji medicinos pagalba. Darbuotojas, kuris bandė 
atidaryti siuntinį, nusidegino rankas, vėliau medikai nustatė, kad asmuo patyrė kvėpavimo takų 
nudegimą ir apsinuodijo garais. Atlikus diagnostinius tyrimus asmuo iš ligoninės išleistas, jam 
paskirtas ambulatorinis gydymas. 
Įvykio vietoje esantiems darbuotojams rekomenduota tęsti patalpų vėdinimą, nebūti patalpose bei 
neatnaujinti darbo, kol nebus atlikti matavimai židinio vietoje. Taip pat suteikta informacija apie 
galimus apsinuodijimo amoniaku požymius. Organizuotas oro mėginių amoniako koncentracijos 
sandėlio ore nustatymui paėmimas. Nustatyta amoniako koncentracija – 5,16 mg/m3 (pagal Lietuvos 
higienos normą HN 35:2007 „Didžiausia leidžiama cheminių medžiagų (teršalų) koncentracija 
gyvenamosios ir visuomeninės paskirties pastatų patalpų ore“ amoniako vienkartinė didžiausia 
leidžiama koncentracija (toliau – DLK) yra 0,2 mg/ m3, o paros DLK – 0,04 mg/m3). 

Rekomenduota atlikti pakartotinį patalpų valymą naudojant 1 proc. rūgštinį tirpalą su citrinos 
rūgštimi arba acto rūgštimi. Darbuotojai informuoti dėl valymo darbams būtinų asmens (kvėpavimo 
takų, rankų) apsaugos priemonių naudojimo, užterštų rūbų nukenksminimo po atliktų valymo darbų. 
Rekomenduota tęsti patalpos vėdinimą padarius skersvėjį. Nurodyta neatnaujinti darbo iki kitų tyrimų 
atlikimo. Atlikus pakartotinį oro mėginių amoniako koncentracijos sandėlio ore tyrimą,  patalpos ore 
nustatyta amoniako koncentracija – 0,66 mg/m3. Rekomenduota pakartotinai atlikti patalpos valymą 
su rūgštiniu tirpalu, tęsti patalpos vėdinimą, nebūti židinio vietoje. Pakartotinai atlikus tyrimus, 
patalpos ore nustatyta amoniako koncentracija – 0,06 mg/m3. 

3. 2021 m. birželio ir rugpjūčio mėn. NVSC Tauragės departamento aptarnaujamos teritorijos  
Šilalės r. Palentinio k. ir Paežerio k. vandenvietės gręžiniuose 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“. 
Laikinai sustabdytas geriamojo vandens tiekimas, gyventojus aprūpinant fasuotu geriamuoju 
vandeniu. Birželio ir rugpjūčio mėn. buvo sušaukti ekstremaliųjų situacijų komisijos posėdžiai, 
Šilalės r. žiniasklaidoje publikuoti straipsniai „Arsenas geriamajame vandenyje“. Atnaujinus abiejų 
vandenviečių gręžinių technologinę įrangą, išvalius gręžinius, vandenyje arseno nebenustatyta. 

4. NVSC Vilniaus departamento specialistai iš Bendrojo pagalbos centro gavo pranešimą, kad 
Biochemijos instituto pastate, penktame aukšte esančioje tyrimų laboratorijoje, vykdant 
laboratorinius tyrimus, išsiliejo n-heksanas ir užsidegė traukos spinta, gaisras likviduotas. 
Organizuoti laboratoriniai patalpų oro tyrimai dėl galimos taršos lakiaisiais organiniais junginiais bei 
galimais  degimo produktais (heksanu, vandenilio chloridu, suodžiais). Atlikus tyrimus, heksano, 
suodžių, vandenilio chlorido koncentracijos tirtų patalpų ore neviršijo ilgalaikio poveikio ribinių 
dydžių nustatytų Lietuvos higienos normoje HN 23:2011 „Cheminių medžiagų profesinio poveikio 
ribiniai dydžiai. Matavimo ir poveikio vertinimo bendrieji reikalavimai“. 

 
Neaiškios kilmės radiniai 
 
2021 m. iš viso buvo nustatyti 2 neaiškios kilmės radiniai NVSC Vilniaus departamento 

aptarnaujamoje teritorijoje: 
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1. 2021 m. vasario mėn. Bendrasis pagalbos centras pranešė, kad Lietuvos Respublikos 
konstituciniame teisme, Gedimino pr. 36, Vilniuje, buvo gautas laiškas su neaiškios kilmės medžiaga 
voke. Kreiptasi į Nacionalinę visuomenės sveikatos laboratoriją (toliau – NVSPL), prašant atlikti 
radinio ištyrimą dėl pavojingų ir ypač pavojingų užkrečiamųjų ligų sukėlėjų. NVSC Vilniaus 
departamento specialistai atvyko į užteršimo židinį, surinko informaciją apie galimai paveiktus 
asmenis, įteikė rekomendacijas kaip elgtis radus neaiškios kilmės radinius, nurodė, kad paveiktos 
patalpos nebūtų eksploatuojamos iki tyrimų rezultatų gavimo. Atlikus laboratorinius tyrimus, 
pavojingų ar ypač pavojingų ligų sukėlėjų (Francisella tularencis, Bacillus anthracis, Brucella spp.) 
mėginyje nerasta. 

2. 2021 m. gruodžio mėn. Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnyba pranešė, kad 
visuomeninės paskirties pastate, Gedimino pr. 53, Vilniuje, buvo gautas laiškas su neaiškios kilmės 
medžiaga voke. Radinys perduotas NVSPL ištyrimui dėl pavojingų ir ypač pavojingų užkrečiamųjų 
ligų sukėlėjų. Nurodyta, kad paveiktos patalpos nebūtų eksploatuojamos iki rezultatų gavimo. Įteiktos 
rekomendacijos, kaip elgtis radus neaiškios kilmės radinius. Atlikus laboratorinius tyrimus, 
pavojingų ar ypač pavojingų ligų sukėlėjų (Francisella tularencis, Bacillus anthracis, Brucella spp.) 
mėginyje nerasta. 

 

GRIPAS IR ŪVKTI 
 
Gripo sezonas Lietuvoje, kaip ir visoje Europoje, kiekvienais metais prasideda 40-ąją metų 

savaitę ir baigiasi kitų metų 20-ąją savaitę.  
Šis gripo sezonas (2020–2021 m.) buvo neįprastas ne tik Lietuvoje, tačiau ir visoje Europoje 

dėl neįprastai mažo užregistruoto susirgimų skaičiaus. Lietuvoje gripo atvejų užregistruota net 53 
kartus mažiau (302 atvejai), lyginant su praėjusiu gripo sezonu (2019–2020 m. – 16 218 atvejų). 
ŪVKTI atvejų buvo užfiksuota 2 kartus mažiau.  

Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos duomenimis šį sezoną buvo 
paimta 10 ėminių dėl gripo viruso nustatymo, tačiau gripo virusas išskirtas nebuvo. 

Lietuvoje nebuvo užregistruotas nei vienas mirties atvejis nuo gripo, kai tuo tarpu praėjusiais 
metais registruota 11 mirties atvejų.  

2019–2020 m. gripo sezoną dėl gripo ligoninėse gulėjo 1 188 asmenys, šį sezoną dėl gripo 
ligoninėse nebuvo gydomas nė vienas asmuo. 

Atsižvelgiant į COVID-19 ligos epidemiologinę situaciją ir tarptautinių organizacijų 
rekomendacijas dėl ligos plitimo prevencijos, 2020 m. kovo 4 d. priimtas sprendimas visoms Lietuvos 
savivaldybių administracijoms paskelbti gripo epidemiją savivaldybės teritorijoje ir vykdyti 
numatytas infekcijos plitimą ribojančias priemones, šis sprendimas atšauktas 2021 m. birželio 17 d.  

Taigi nurodytu laikotarpiu visose Lietuvos savivaldybėse buvo paskelbta gripo epidemija.  
Sergamumo gripu ir ŪVKTI pikas buvo stebimas 50-ąją metų savaitę (2020 m. gruodžio 7 d. 

– gruodžio 13 d.), kai sergamumo rodiklis siekė 39,9 atv. /10 tūkst. gyventojų (1 paveikslas). 
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4 pav. Sergamumas gripu ir ŪVKTI Lietuvoje nuo 2018-2019 m. iki 2020-2021 m. 

gripo sezonų metu. 
 

Taikytos visuomenės sveikatos saugos priemonės:  
NVSC kas savaitę gripo sezono metu atnaujindavo informaciją apie sergamumą gripu ir 

ŪVKTI. Internetinėje svetainėje buvo patalpinta svarbiausia informacija apie 2020–2021 m. gripo 
sezoną: ligos simptomai, galimos komplikacijos, profilaktiniai skiepijimai ir gydymo galimybės. 
Informacinė medžiaga apie gripą buvo talpinama ir visuomenės sveikatos biurų internetinėse 
svetainėse.  

Rengdamasi peršalimo ligų sezonui, kurį ypač apsunkina koronaviruso plitimas, VLK iš viso 
nupirko beveik 245 tūkst. keturvalentės gripo vakcinos dozių – net 45 proc. daugiau nei pernai. VLK 
nupirktą gripo vakciną iš viso gavo per 500 gydymo įstaigų.  

NVSC duomenimis 2020–2021 m. gripo sezoną paskiepyta 25 proc. daugiau rizikos grupei 
priklausančių asmenų (208 355 asmenų) nei 2019–2020 m. sezoną (167 401 asmenys). 

 
 

COVID 19 LIGA (KORONAVIRUSO INFEKCIJA) 

NVSC užkrečiamųjų ligų, galinčių išplisti ir kelti grėsmę, stebėsenos ir kontrolės 
informacinės sistemos (ULSKIS) duomenimis iš viso nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. gruodžio 
31 d. buvo registruoti 373 063 patvirtinti COVID-19 ligos atvejai, iš kurių 5665 mirė, hospitalizuotas 
172 81 asmuo. 

Didžiausias naujų atvejų skaičius 2021 m. fiksuotas lapkričio 6 d., 3 524 atvejai. 
Karantinas visoje Lietuvoje paskelbtas nuo 2020 m. lapkričio 7 d. 00:00 val. iki 2021 m. 

birželio 30 d. 24:00 val. 
Nuo 2021 m. liepos 1 d. visoje šalyje paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija. 
2021 m. gruodžio 31 d. duomenimis 1 vakcinos dozę gavę 1 917 799 žmonės (68,6 proc.), 

pilnai paskiepyti 1 832 172 (65,6 proc.), sustipinančiąja doze 652 024 (23,3 proc.) žmonės. 
Mažinant sergamumą nuo Covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) apimtis Lietuvoje bei 

siekiant sustabdyti viruso plitimą sausio 12 d. iš Belgijos pasiekė pirmoji farmacijos kompanijos 
„Moderna“ sukurtos vakcinos nuo koronaviruso (COVID-19) siunta su 2 400 dozėmis, vasario 6 d. 
– pirmoji „AstraZeneca“ vakcinų siunta (12 tūkst. vakcinos dozių), balandžio 13 d. – pirmoji 
Janssen vakcinos siunta (4800 vakcinos dozių).  

Tik viena doze skiepijami „Janssen“ vakcina skirta vakcinuoti senjorus, lėtinėmis ligomis 
sergančius ligoninėse gydomus pacientus, taip pat asmenis, vykstančius dirbti į Lietuvos diplomatines 
ir konsulines įstaigas užsienio valstybėse. 

Rugpjūčio pradžioje Lietuva viena iš pirmųjų Europos Sąjungos šalių pradėjo 
sustiprinančiąja trečia vakcinos doze skiepyti asmenis, kuriems atliktos organų arba kraujodaros 
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kamieninių ląstelių transplantacijos, taip pat pacientus, sergančius kraujo ligomis, kuriems 
taikomas kraujo ligos ar jos komplikacijos gydymas arba toks gydymas baigtas ne seniau kaip prieš 
24 mėn. arba aktyviai stebimi dėl kraujo ligos.  

Nuo 2021-09-08 sustiprinančiąja trečia vakcinos doze buvo kviečiama skiepytis dar daugiau 
visuomenės grupių, tarp jų – sveikatos sistemos, globos įstaigų, socialinės sistemos darbuotojai ir 
vyresni nei 65 metų amžiaus asmenys.  

Gruodžio 9 d. vakcinacijai nuo COVID-19 ligos pradėta registruoti 5–11 metų vaikai. 5–11 
metų amžiaus vaikai skiepijami specialiai šiai amžiaus grupei skirta mažesnio tūrio „Comirnaty“ 
vakcina (gamintojas „BioNTech ir Pfizer“). 

2021 m. Gruodžio 15 d. Lietuvoje patvirtinti du COVID-19 ligos naujos atmainos Omikron 
atvejai., kaip rodo Jungtinės Karalystės ir Danijos patirtis, naujoji atmaina sklinda 3–5 kartus 
sparčiau.  

Nuo rugsėjo 13 d. Lietuvoje įvestas Galimybių pasas. Visos kontaktinės paslaugos teikiamos, 
ūkinės veiklos vykdomos ir renginiai organizuojami (išskyrus nustatytas išimtis) tik asmenims, kurie 
atitinka Galimybių paso kriterijus. Kontaktiniu būdu bus aptarnaujami tik asmenys, galintys parodyti 
galiojantį Galimybių pasą.  

Taikytos visuomenės sveikatos saugos priemonės:  
„Korona STOP“ platformoje nuolat atnaujindavo informaciją apie Covid-19 ligą (koronaviruso 
infekciją). Internetinėje svetainėje buvo patalpinta visa svarbiausia informacija apie Covid-19 ligos 
(koronaviruso infekcijos): ligos apibrėžimai, simptomai, gydymas, galimos komplikacijos, 
apsisaugojimo priemonės, rekomendacijos. Informacinė medžiaga apie Covid-19 ligą (koronaviruso 
infekciją) buvo talpinama NVSC, visuomenės sveikatos biurų ir savivaldybių internetinėse 
svetainėse. SAM ESSC internetinėje svetainėje www.essc.sam.lt informacija apie Covid-19 ligą 
(koronaviruso infekciją) taip pat buvo reguliariai atnaujinama. 
 

MIGRANTŲ KRIZĖ 
 

2021 m. migrantų krizė Lietuvoje – migrantų krizė, 2021 m. vasarą prasidėjusi Lietuvoje, 
kai pasienyje su Baltarusija į Lietuvos Respublikos teritoriją pradėjo masiškai plūsti nelegalūs 
imigrantai. 

2021 m. birželio pradžioje nelegalių migrantų srautai Baltarusijos pasienyje siekė po 
keliasdešimt žmonių, o liepos pradžioje migrantų skaičius pasiekė iki 150 žmonių per dieną. Liepos 
2 d. iš viso užfiksuoti 822 nelegalūs imigrantai. 2021 m. liepos 2 d. dėl migrantų srauto visoje šalyje 
paskelbta ekstremali padėtis.  

Pabėgėliai daugiausiai atvyksta lėktuvais į Baltarusiją iš Bagdado, Stambulo, kai kurie yra 
Baltarusijos universitetų studentai. Imigrantai už užmokestį atvežami prie Lietuvos sienos nurodant, 
kur reikia eiti. Dauguma migrantų pasiekę sieną laukia, kol bus paimti VSAT pareigūnų, nors dalis 
migrantų sieną kerta nepastebėti ir bando pasiekti Lenkiją ar kitaip išvykti į Vakarų Europą. Dauguma 
atvykėlių – jauni vyrai, bet užfiksuota ir šeimų, gimdyvių, nepilnamečių vaikų, senolių. 

Atvykėliai apgyvendinti Užsieniečių registracijos centre Pabradėje, ten ėmus stigti vietos – 
įvairiose patalpose pasienyje – Kapčiamiesčio mokykloje, Alytaus rajono Verebiejų kaime, Varėnos 
rajono Vydenių kaime, Ignalinos rajono Linkmenų gyvenvietėje, Alytaus aerodrome. Druskininkų 
apylinkėse esančiose pasienio užkardose pradėti statyti angarai. Šiose gyvenvietėse pradėjo 
patruliuoti antiteroristinė „Aro“ rinktinė. Taip pat atvykėliai įkurdinti kitose pasienio užkardose, 
pasieniečių ar karinėse patalpose. 

2021 m. liepos 30 d. iš viso užfiksuoti 3284 migrantai: >2000 iš Irako, 165 iš Kongo, 105 iš 
Kamerūno, 55 iš Rusijos, 53 iš Gvinėjos, 43 iš Irano, iš Afganistano – 34, 16 iš Somalio, po 10 iš 
Turkijos, Kongo Demokratinės Respublikos ir Sirijos. 71 % migrantų vyrai, daugiausia nuo 20 iki 29 
metų amžiaus.  

Rugpjūčio 1 d. pasiektas dienos nelegalių migrantų rekordas – 289 asmenys.  
Taikytos visuomenės sveikatos saugos priemonės:  

Nuo rugpjūčio 3 d. VRM leido neteisėtus migrantus apgręžti ir grąžinti į Baltarusiją.  
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2021 m. lapkričio 10 d. pasienio su Baltarusija ruožuose paskelbta nepaprastoji padėtis, kuri 
galiojo iki 2022 m. sausio mėn. vidurio. 
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