Ypatingų įvykių1 sąrašas
Informuojanti
Ypatingo įvykio pavadinimas
institucija2
Karinės grėsmės ir įvykiai, susiję su Krašto apsaugos sistema (KAS)
1. Kaimyninės valstybės (ne NATO šalies) karinių vienetų skaičiaus LK GŠ
pasienio teritorijose padidėjimas, veiksmų suaktyvėjimas, karinės VSAT
galios demonstravimas prie Lietuvos Respublikos valstybės sienos Kitos
institucijos
(Ekstremaliųjų įvykių kriterijų sąrašas, patvirtintas Vyriausybės pagal kompetenciją
2006 m. kovo 9 d. nutarimu Nr. 241 „Dėl ekstremaliųjų įvykių
kriterijų sąrašo patvirtinimo“ (toliau – Ekstremaliųjų įvykių kriterijų
sąrašas)
2. Nesankcionuotas užsienio valstybės ginkluotųjų pajėgų Lietuvos LK GŠ
Respublikos valstybės sienos kirtimas (Ekstremaliųjų įvykių VSAT
kriterijų sąrašas), oro erdvės arba teritorinės jūros pažeidimas
Kitos
institucijos
pagal kompetenciją
3. Asmenų ar asmenų grupių neteisėti ir (ar) ginkluoti veiksmai, LK GŠ
nukreipti prieš valstybės suverenitetą, konstitucinę santvarką Kitos
institucijos
(Ekstremaliųjų įvykių kriterijų sąrašas)
pagal kompetenciją
4. Pasienio sargybos, muitinės posto apšaudymas (Ekstremaliųjų LK GŠ
įvykių kriterijų sąrašas). Ginkluota ar neginkluota provokacija VSAT
pasienyje
Kitos
institucijos
pagal kompetenciją
5. Nustatytų užsienio valstybių karinių krovinių vežimo per Lietuvos LK GŠ
Respublikos teritoriją reikalavimų pažeidimas
Kitos
institucijos
pagal kompetenciją
6. Kario ar karių grupės neteisėtas pasitraukimas iš tarnybos vietos su LK GŠ
koviniu ginklu
7. Informacija apie veiksmus karinėje teritorijoje, turinčius labai LK GŠ
sunkių ir sunkių nusikaltimų požymių
8. KAS priklausančio ginklo, šaudmenų, sprogmenų, pavojingų LK GŠ
cheminių medžiagų praradimas
9. Incidentas su sprogmenimis, ginkluote, imitacinėmis priemonėmis LK GŠ
(sprogmenimis, šaudmenimis) ar pavojinga chemine medžiaga,
kuris sukėlė sunkią traumą, mirtį, padarė materialinių nuostolių
10. Tikslinis
(priešiškas,
žalojantis)
cheminio,
biologinio, LK GŠ
radioaktyviojo, branduolinio ginklo (priemonių), pavojingų
cheminių medžiagų panaudojimas, avarija, susijusi su pavojingomis
cheminėmis medžiagomis
11. LK kario ar KAS darbuotojo (tarnaujančio / dirbančio tiek Lietuvoje, LK GŠ
tiek užsienyje) sužalojimas, patirta sunki trauma, žūtis, dingimas be
žinios, paėmimas į nelaisvę
12. Lietuvoje nustatyta tvarka dislokuoto kitos valstybės karinio vieneto LK GŠ
kario ar civilio tarnautojo sužalojimas, patirta sunki trauma, žūtis,
dingimas be žinios, paėmimas į nelaisvę, incidentai, susiję su
teisėsaugos institucijomis, civiliais gyventojais, drausmine,
administracine, baudžiamąja atsakomybe

Ypatingas įvykis – įvykis, keliantis pavojų Lietuvos valstybės saugumui, jos gyventojų sveikatai, gyvybei, turtui ir
aplinkai, Lietuvos piliečiams užsienyje, kuriame dalyvauja ar į kurį yra įtraukti Lietuvos subjektai Lietuvoje ar užsienyje,
kai įvykis turi ar gali turėti neigiamų padarinių, sukelti rezonansą ar dėl šio įvykio reikia skubaus valdymo sprendimo.
2
Institucijos nurodytos abėcėlės tvarka.
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13. Lietuvoje vykdomos Nacionalinės ir tarptautinės karinės pratybos LK GŠ
(bataliono ir aukštesnio lygmens lygmens). Šių pratybų metu įvykę
nelaimingi atsitikimai, transporto įvykiai ir kiti incidentai, kai kyla
pavojus žmogaus gyvybei, sveikatai ar turtui
Grėsmės LR užsienio (saugumo) politikai
14. Įvykiai, didinantys vidinę politinę įtampą Lietuvos kaimyninėse URM
valstybėse (Rusijoje, Baltarusijoje), NATO, ES ir Rytų partnerystės Kitos
institucijos
valstybėse (pvz.: politinių vadovų ir vyriausybių atsistatydinimai, pagal kompetenciją
perversmai, protestai, maištai ir kt.)
15. Įvykiai, didinantys įtampą tarp Lietuvos kaimyninių valstybių URM
(Rusijos, Baltarusijos), NATO, ES ir Rytų partnerystės valstybių Kitos
institucijos
(pvz.: politinės, ekonominės, prekybinės ir kitos sankcijos, pagal kompetenciją
tarpusavio ekonominio bendradarbiavimo ir paramos nutraukimas,
politiniai, kariniai ir kiti incidentai, diplomatų išsiuntimai, kita)
16. Įvykiai Lietuvos kaimyninėse valstybėse (Rusijoje, Baltarusijoje), URM
NATO, ES ir Rytų partnerystės valstybėse galintys paveikti Kitos
institucijos
Lietuvos nacionalinio saugumo interesus (pvz.: susilpninti NATO ir pagal kompetenciją
ES valstybių saugumą, solidarumą, apsunkinti sprendimų priėmimą
ir kita)
17. Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės, konsulinės įstaigos, PD
atstovybės prie tarptautinių organizacijų ir specialiosios misijos URM
užsienyje užpuolimas, veiklos sutrikdymas, įskaitant šalyje
akredituotą personalą, transportą ir pastatus, jų apgadinimas ir
grasinimas tai atlikti, nesankcionuotas įsiveržimas į pastatą
18. Politinis / diplomatinis spaudimas Lietuvos atstovams užsienyje
URM
19. Incidentai, į kuriuos patenka Lietuvos diplomatinis personalas URM
užsienyje
20. Užsienio šalies politiko, diplomato, pareigūno, disidento, socialinio PD
aktyvisto, politinį prieglobstį įgijusio žmogaus užpuolimas, URM
sveikatos sutrikdymas ar kitas incidentas Lietuvoje
VAD
21. Lietuvos piliečių užsienyje sulaikymas, išsiuntimas iš šalies
URM
22. Politiniai, techniniai, gamtiniai, ekologiniai ar socialiniai įvykiai URM
užsienio šalyse, dėl kurių kyla pavojus Lietuvos piliečių sveikatai ar
gyvybei ir dėl kurių nerekomenduojama vykti į tas šalis
Migracijos į / per Lietuvos teritoriją grėsmės, valstybės sienos ir supaprastinto
tranzito schemos pažeidimai
23. Supaprastinto tranzito geležinkeliu per Lietuvos Respublikos URM
teritoriją tvarkos pažeidimai, apsunkinantys Kaliningrado MD
supaprastinto tranzito schemos vykdymą
VSAT
24. Grupiniai (5 ir daugiau asmenų) viešosios tvarkos pažeidimai MD
pasienio ruože ar kituose VSAT kontroliuojamuose objektuose, VSAT
muitinės postuose
25. Neteisėtas žmonių gabenimas per valstybės sieną
VSAT
26. Grupiniai (5 ir daugiau asmenų) prašymai suteikti prieglobstį
MGD
VSAT
27. Užsieniečių, kuriems draudžiama atvykti į Lietuvą, mėginimai MGD
atvykti į Lietuvą
VSAT
Terorizmo ir ekstremizmo grėsmės
28. Teroro aktas ar pasikėsinimas jį įvykdyti
PD
Kitos institucijos
pagal kompetenciją
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29. Strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių įmonių, PD
valstybinės reikšmės ir pavojingų objektų užpuolimas, užgrobimas
ar grasinimas tai padaryti
30. Laivo, plaukiojančio su Lietuvos Respublikos vėliava, orlaivio, PD
geležinkelių riedmens, specialiosios autotransporto priemonės
užpuolimas, užgrobimas ar grasinimas tai padaryti
31. Asmens ar grupės asmenų paėmimas įkaitais
PD
32. Keleto ar grupės asmenų ketinimas nusižudyti ar savižudybės
Informacinės grėsmės
33. Informacinė ataka prieš Respublikos Prezidentą, Ministrą
Pirmininką, Seimo Pirmininką, Vyriausybės, Seimo narius bei
Lietuvos Respublikos oficialius svečius, teisėsaugos institucijų ir
įstaigų, krašto apsaugos sistemos, valdymo institucijų vadovus,
parlamentinių partijų lyderius ir pasirengimas jai
34. Informacinė ataka prieš Lietuvos nacionalinio saugumo ir užsienio
politikos tikslus, galinti neigiamai paveikti Lietuvos nacionalinio
saugumo interesus, ir pasirengimas jai
Kibernetinės grėsmės
35. Elektroninių ryšių tinklo, informacinės sistemos neteisėtas
sutrikdymas ar pakeitimas, kibernetinė ataka ar įsilaužimas,
duomenų sunaikinimas, sugadinimas, pašalinimas ar pakeitimas,
panaikinimas arba galimybės naudotis tokiais elektroniniais
duomenimis apribojimas, turintys ar galintys turėti didelę neigiamą
įtaką nacionaliniam saugumui, šalies ūkiui ar visuomenės gerovei
36. Incidentai valstybės informacinių išteklių ir ypatingos svarbos
informacinėje infrastruktūroje
Finansinės grėsmės
37. Situacija, sukėlusi esminių neigiamų padarinių šalies finansų
sektoriuje, tai yra – draudimo, investicinių paslaugų, kredito įstaigų,
kitų finansų įstaigų subsektoriuose
38. Incidentai finansų sektoriaus informacinėse, operacinėse ir
komunikacinėse sistemose
Ekonominės grėsmės
39. Ekonominių sankcijų, importo / eksporto ir kitų apribojimų taikymas
Lietuvos ūkio subjektams užsienio šalyse
40. Kita situacija, sukėlusi (ir potencialiai galinti sukelti) esminių
neigiamų padarinių šalies ekonomikos ir ūkio sektoriuose
Energetinės grėsmės
41. Magistralinio dujotiekio, naftotiekio ar suskystintų dujų terminalo
veikimo sutrikimas / avarija

PD

LK SKD
URM
Kitos
institucijos
pagal kompetenciją
LK SKD
URM
Kitos institucijos
pagal kompetenciją
NKSC
RRT
Kitos
institucijos
pagal kompetenciją

NKSC
RRT
FM
LB
LB
NKSC
URM
EIM
EIM

AAA
Amber Grid
ESO
LITGAS
PAGD
42. Incidentai energetinio sektoriaus informacinėse, operacinėse ir Amber Grid
komunikacinėse sistemose
EM
ESO
LITGAS
Litgrid
NKSC
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43. Įvykiai užsienio šalyse, darantys poveikį Lietuvos Respublikos
strateginiams energetiniams interesams (pvz.: Rusijos energetinių
projektų vystymas, Baltarusijos Astravo AE statybų eiga, Baltijos
šalių elektros sistemų sinchronizacija su kontinentinės Europos
tinklais ir kita)
44. Energetinių sankcijų, importo / eksporto ir kitų apribojimų taikymas
Lietuvos energetikos subjektams užsienio šalyse
45. Kita situacija, sukėlusi esminių neigiamų padarinių šalies
energetikos sektoriuje
Radioaktyvi, cheminė, biologinė ir kt. tarša
46. Radiologinė ar branduolinė avarija branduolinės energetikos
objektuose ar vykdant branduolinę veiklą Lietuvos teritorijoje
(Ekstremaliųjų įvykių kriterijų sąrašas).
47. Radiologinė ar branduolinė avarija, kelianti grėsmę Lietuvos
gyventojams, jų turtui ir aplinkai, įvykusi kaimyninių valstybių
branduolinės energetikos objektuose ar vykdant kitą branduolinę
veiklą
48. Ypatingas įvykis Ignalinos atominėje elektrinėje, kai kyla grėsmė
regionui ar šaliai
49. Radioaktyviųjų medžiagų patekimas į aplinką, suradimas,
konfiskavimas (poėmis) (Ekstremaliųjų įvykių kriterijų sąrašas)
50. Pavojingos cheminės medžiagos ir (ar) mišinio (preparato)
patekimas į aplinką (Ekstremaliųjų įvykių kriterijų sąrašas)
51. Įtartinas radinys – vokas, paketas, balionas, konteineris ar indas su
pavojinga chemine medžiaga ir (ar) mišiniu (preparatu) arba
neaiškios kilmės (nenustatyta) medžiaga (Ekstremaliųjų įvykių
kriterijų sąrašas)
52. Nuotekų, srutų, kitų užterštų skysčių ir kietosios ar dujinės
agregatinės būklės teršalų patekimas į vandens aplinką, kai daromas
neigiamas poveikis aplinkai ir pažeidžiami aplinkos apsaugą
reglamentuojantys teisės aktai (Ekstremaliųjų įvykių kriterijų
sąrašas)
53. Naftos ir kitų kenksmingų medžiagų-teršalų išsiliejimas į jūrą

RRT
EM
URM
Kitos
institucijos
pagal kompetenciją
EM
URM
EM

VATESI

VATESI

VATESI
PD
RSC
AAA
PAGD
Visos institucijos

AAA
PAGD

AAA
LK JGKC
54. Vietovės užteršimas medžiagomis, pavojingomis žmonių sveikatai AAA
ir gyvybei, taip pat įvykus avarijai, pervežant šias medžiagas, PD
sprogus vamzdynui ar išsihermetinus saugykloms, neaiškios kilmės RSC
medžiagų radimas
PAGD
Organizuotas nusikalstamumas ir grėsmės viešajam saugumui
55. Asmens ar grupės asmenų pirkimas arba pardavimas
PD
56. Valstybės institucijos, užsienio šalies diplomatinės atstovybės, PD
konsulinės įstaigos, tarptautinės organizacijos atstovybės Lietuvoje URM
personalo, pastatų, transporto užpuolimas, apgadinimas ir VAD
grasinimas tai atlikti
VST
57. Vandalizmas
PD
58. Didelės vertės svetimo turto pagrobimas iš valstybės ar savivaldybės PD
institucijos ar įstaigos, banko, taip pat griežtos apskaitos dokumentų
ar dokumentų blankų pagrobimas
59. Dviejų ir daugiau žmonių nužudymas ar pasikėsinimas nužudyti
PD
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60. Smurtas prieš asmenį ar asmenų grupę dėl lyties, seksualinės
orientacijos, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties,
tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų
61. Tautinės, religinės simbolikos išniekinimas, Lietuvos tautinės
simbolikos išniekinimas užsienyje
62. Įvykis, susijęs su religinės bendrijos (bendruomenės) nusikalstama
veikla
63. Įvykis, susijęs su nusikalstama veika prieš religinę bendriją
(bendruomenę)
64. Pareigūno neteisėtas pasitraukimas iš tarnybos vietos su koviniu
ginklu
Korupcijos grėsmės
65. Informacija apie pareikštus įtarimus padarius korupcinio pobūdžio
nusikalstamas veikas Vyriausybės, Seimo nariams, savivaldybių
merams ir žemesniųjų grandžių vadovams, teisėsaugos institucijų ir
įstaigų, krašto apsaugos sistemos, valdymo institucijų vadovams,
parlamentinių partijų lyderiams, kai tokie įtarimai STT vertinimu
gali daryti neigiamą įtaką politiniams, ekonominiams,
diplomatiniams ir (ar) kariniams sprendimams
Masinių neramumų grėsmės
66. Masinės riaušės, grupiniai piktybiniai chuliganiški veiksmai, lydimi
aiškaus nepaklusnumo teisėtiems valdžios atstovų reikalavimams ar
sukėlę žmonių, transporto, ryšių ar kitų gyvybiškai svarbių sistemų
funkcionavimo sutrikimų. Kiti aktyvūs žmonių veiksmai, gresiantys
peraugti į masines riaušes ar grupinius susidūrimus
67. Demonstracija, mitingas, piketas, eitynės arba šie veiksmai, jei
pažeidžiama viešoji tvarka ar Lietuvos Respublikos susirinkimų
įstatymas
68. Masinės riaušės asmenų sulaikymo ar laisvės atėmimo vietų
įstaigose,
konvojuojant
sulaikytuosius,
teisiamuosius
ir
nuteistuosius
69. Sulaikytųjų, teisiamųjų ar nuteistųjų pabėgimas iš laisvės atėmimo
vietų įstaigų, teismo salių ar konvojuojant

PD

PD
URM
PD
PD
Visos institucijos

STT

PD

PD

KD
PD
VST
KD
PD
VST
70. Keleto ar grupės asmenų, laikomų laisvės atėmimo vietų įstaigose, KD
nužudymas, savižudybė, staigi mirtis, grupinis apsinuodijimas, VST
nelaimingas atsitikimas, sukėlęs minėtų asmenų mirtį
Gaisrai ir sprogimai
71. Gaisras ar sprogimas, žmonių aukos ar kiti ypatingi įvykiai PAGD
visuomeninių, politinių, sporto, kultūrinių ar kitų masinių renginių
metu
72. Gaisras ar sprogimas, kurių metu žuvo 3 ir daugiau žmonių arba PAGD
padaryti materialiniai nuostoliai, didesni nei 2 000 MGL
73. Gaisras valstybinių ar teisėtvarkos institucijų ir įstaigų pastatuose,
PAGD
televizijos ir radijo centruose, kituose ypatingos svarbos objektuose
Pramoninės-techninės avarijos
74. Energetikos, komunalinių, ryšių paslaugų, Lietuvos nacionalinio EM
radijo ar televizijos transliavimo nutraukimas gyventojams ar EIM
vartotojams (Ekstremaliųjų įvykių kriterijų sąrašas)
RRT
SM
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75. Gyvenamojo ar kitos paskirties pastato, statinio arba jo
konstrukcijos visiškas ar dalinis sugriovimas (Ekstremaliųjų įvykių
kriterijų sąrašas)
76. Užtvankos, vandens saugyklos ar kito hidrotechninio įrenginio
griūtis
77. Kita techninė avarija, kai kyla pavojus žmogaus gyvybei, sveikatai,
turtui ir (ar) aplinkai, nekilnojamajai kultūros vertybei,
pavojingajam ar valstybinės reikšmės objektui
Užkrečiamosios ligos
78. Žmonių užkrečiamosios ligos atvejis, protrūkis, epidemija arba koks
nors kitas biologinės kilmės įvykis, kuris gali greitai išplisti ar
sunkiai paveikti visuomenės sveikatą, kelti pavojų gyvybei
(Ekstremaliųjų įvykių kriterijų sąrašas)
79. Masinis arba grupinis žmonių sveikatos sutrikimas, mirties atvejai
80. Gyvūnų ligos (Ekstremaliųjų įvykių kriterijų sąrašas)
81. Žemės ūkio ar kitų laukinių augalų ligos (Ekstremaliųjų įvykių
kriterijų sąrašas)
Transporto įvykiai
82. Neplanuotas kelių, geležinkelių, oro ir vandens transporto eismo
nutraukimas (Ekstremaliųjų įvykių kriterijų sąrašas)

83. Transporto įvykis, kuriame žuvo 3 ar daugiau žmonių, buvo sužalota
10 ir daugiau žmonių, padaryta didelių materialinių nuostolių
84. Kitas ypatingas įvykis Klaipėdos uoste ir Būtingės terminale, kai dėl
to sutrinka laivų eismas, naftos ir jos produktų importas / eksportas
85. Įvykiai / incidentai / pavojai lėktuve, laive, geležinkelio traukinyje,
kurių metu kyla pavojus žmonių gyvybei, sveikatai, aplinkai
(Ekstremaliųjų įvykių kriterijų sąrašas)

PAGD

PAGD
Visos institucijos

ESSC

ESSC
VMVT
VAT

LG
LTSA
LOO
ON
PD
LG
LTSA
ON
PD
EM
KVJUD
LTSA
KVJUD
LG
LK JGKC
LOO
LTSA
ON

Kiti įvykiai
86. Incidentai visų rūšių globos įstaigose, kuriuos sukėlė pašaliniai PD
asmenys ar šių įstaigų gyventojai ir dėl kurių sunkiai sužaloti VVTAĮT
globotiniai ar kitaip pakenkta jų sveikatai
87. Stichiniai ar katastrofiniai meteorologiniai ar hidrologiniai reiškiniai LHMT
PAGD
88. Ypač svarbios informacijos valstybės saugumui praradimas Visos institucijos
(neteisėtas perdavimas)
89. Seimo nario, valstybės diplomato, tarnautojo, pareigūno ar kario Visos institucijos
dalyvavimas įvykyje (tiek Lietuvoje, tiek užsienyje), kuris gali
diskredituoti Lietuvos Respubliką, valstybės institucijas ar atstovo
užsienyje statusą
90. Kitas nepaminėtas techninis, gamtinis, ekologinis ar socialinis Visos institucijos
įvykis Lietuvoje, kai kyla pavojus žmogaus gyvybei, sveikatai ar
turtui
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AAA – Aplinkos apsaugos agentūra prie AM
AM – Aplinkos ministerija
Amber Grid – AB „Amber Grid“
EIM – Ekonomikos ir inovacijų ministerija
EM – Energetikos ministerija
ESO – AB „Energijos skirstymo operatorius“
ESSC – Ekstremalių sveikatai situacijų centras prie SAM
FM – Finansų ministerija
KD – Kalėjimų departamentas prie TM
KAM – Krašto apsaugos ministerija
KM – Kultūros ministerija
KVJUD – VĮ „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija“
LB – Lietuvos bankas
LG – AB „Lietuvos geležinkeliai“
LHMT – Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie AM
LITGAS – UAB „LITGAS“
Litgrid – AB „Litgrid“
LK JGKC – Lietuvos kariuomenės Karinių jūrų pajėgų Jūrų gelbėjimo koordinavimo centras
LK GŠ – Lietuvos kariuomenės Gynybos štabas
LK SKD – Lietuvos kariuomenės Strateginės komunikacijos departamentas
LOO – VĮ „Lietuvos oro uostai“
LTSA – Lietuvos transporto saugos administracija
MD – Muitinės departamentas prie FM
MGD – Migracijos departamentas prie VRM
NKSC – Nacionalinis kibernetinio saugumo centras prie KAM
ON – VĮ „Oro navigacija“
PAGD – Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie VRM
PD – Policijos departamentas prie VRM
RRT – Ryšių reguliavimo tarnyba
RSC – Radiacinės saugos centras
SADM – Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
SAM – Sveikatos apsaugos ministerija
SM – Susisiekimo ministerija
STT – Specialiųjų tyrimų tarnyba
ŠMSM – Švietimo, mokslo ir sporto ministerija
TM – Teisingumo ministerija
URM – Užsienio reikalų ministerija
VAD – Vadovybės apsaugos departamentas prie VRM
VAT – Valstybinė augalininkystės tarnyba prie ŽŪM
VATESI – Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija
VMVT – Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba
VRM – Vidaus reikalų ministerija
VSAT – Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie VRM
VST – Viešojo saugumo tarnyba prie VRM
VVTAĮT – Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie SADM
ŽŪM – Žemės ūkio ministerija
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