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1. ĮVADAS
Asociacija „Karo palikimo grėsmės prevencija“ (toliau - Asociacija) atlieka preliminarius ir
detalius pavojingais objektais (įskaitant sprogmenis) užterštų teritorijų rizikos vertinimus remiantis
ir analizuojant žemiau išvardintais faktoriais, viešai prieinama informacija ir sukauptais
duomenimis. Preliminarus rizikos vertinimas atliekamas, siekiant išsiaiškinti ar užsakovo teritorija
patenka į užterštų teritorijų žemėlapius ir ar reikia užsakovui rekomenduoti atlikti detalų rizikos
vertinimą. Atliekant preliminarų rizikos vertimą naudojami šie žemiau pateikti informacijos
šaltiniai:
1. Bendras Lietuvos užterštumas, pagal iškvietimus neutralizuoti sprogmenis;
2. Lyginamoji iškvietimų statistika apskrityse;
3. Lietuvoje identifikuotų užterštų vietovių žemėlapis;
Atlikus preliminarų rizikos vertinimą ir išanalizavus duomenis Asociacija užsakovui
pateikia vertinimą apie galimybę užsakovo teritorijoje susidurti su pavojingais objektais (įskaitant
sprogmenis). Vertinimo kriterijai:
1.
2.
3.
4.
5.

Labai mažas
Mažas
Vidutinis
Didelis
Labai didelis

Remiantis atlikta analize pateikiamos preliminaraus rizikos vertinimo rekomendacijos kuomet
užsakovas konsultuojamas dėl detalaus rizikos vertinimo poreikio arbo jo nebuvimo.
2. LIETUVOS UŽTERŠTUMAS BENDRAI
(rajonai nuspalvinami rizikos lygio spalvomis iš legendos)

Lietuvos užterštumas, pagal iškvietimus neutralizuoti sprogmenis (pav. Nr. 1)
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3. LYGINAMOJI IŠKVIETIMŲ STATISTIKA APSKRITYSE
(palyginama ir sureitinguojama užsakovo apskrityje esanti teritorija su kitomis
devyniomis LTU apskritimis)

LTU APSKRITYS
Lyginamosios statistikos duomenys 1991 – 2014 m. (pav. Nr. 2)

4. UŽTERŠTŲ VIETOVIŲ ŽEMĖLAPIS
Remiantis Lietuvos kariuomenės Juozo Vitkaus inžinerijos bataliono sudarytos darbo
grupės atliktu išsamiu Lietuvos Respublikos vietovių, užterštų standartiniai sprogmenimis, tyrimu
nustatyta, kad Lietuvos Respublikos teritorijoje yra 222 užterštos vietovės (pav. Nr. 3), kurių
bendras plotas - 13970,5 ha.
Faktas. Tokie veiksniai lemia tai, kad iki mūsų dienų apie 2 proc. Lietuvos teritorijos yra
gausiai užteršta karo palikimu – standartiniais sprogmenimis (toliau – SS).
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Lietuvoje identifikuotų užterštų vietovių žemėlapis (pav. Nr. 3)

5. UŽSAKOVO TERITORIJOS RIZIKOS VERTINIMO REKOMENDACIJOS
Atlikus reikiamus paskaičiavimus ir nustačius, kad grėsmės lygis užsakovo teritorijoje aptikti
sprogmenis yra:
-

vidutinis
didelis
labai didelis

užsakovui rekomenduojama prieš pradedant kasimo darbus atlikti detalų užsakovo teritorijos rizikos
vertinimą.
rizikos vertinimui esant:
-

labai mažam
mažam

užsakovas supažindinamas su veiksmais aptikus sprogmenis statybvietėse, paaiškinamos tarnybų
veiklos aptikus sprogmenis. Asociacijos specialistai informuoja užsakovą apie mažą galimybę
aptikti sprogmenis, tačiau siekiant maksimalaus saugumu užtikrinimo rekomenduojama atlikti ir
detalų rizikos vertinimą.
Asociacijos „Karo palikimo grėsmės prevencija“ – nemokama konsultacija numeriu
+37067327063 arba užpildžius specialią formą Asociacijos internetiniame tinklapyje
www.gprevencija.lt.
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