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UAB „Gazimpeksas“ dujų perpylimo stoties  

Išorės avarinis planas 
 

 
I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

UAB „Gazimpeksas“ Telšių dujų perpylimo stoties išorės avarinio plano parengimo tikslas – įvykus 

didelei pramoninei avarijai ir jos padariniams išplitus Telšių rajono savivaldybės teritorijoje, apsaugoti 

šios teritorijos žmones ir aplinką nuo kenksmingų medžiagų poveikio, padėti Telšių rajono savivaldybės 

administracijos direktoriui, savivaldybės ekstremalių situacijų komisijai (toliau – savivaldybės ESK) ir 

savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centrui (toliau – operacijų centras) organizuoti ir 

koordinuoti UAB „Gazimpeksas“ Telšių dujų perpylimo stotyje avarijos padarinių šalinimą už jo ribų. 

Išorės avariniame plane numatytos priemonės, mažinančios avarijos pasekmes ir žalą žmonėms, 

aplinkai ir turtui, padedančios apsaugoti žmones ir aplinką nuo avarijos padarinių, informuoti visuomenę, 

gelbėjimo pajėgas, suinteresuotas institucijas ir įstaigas, užtikrinti po avarijos aplinkos išvalymą ir atkurti 

jos būklę. 

UAB „Gazimpeksas“ Telšių dujų perpylimo stoties išorės avarinis planas (toliau – išorės avarinis 

planas arba Planas) yra sudėtinė Telšių rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo plano dalis.  

 

II.INFORMACIJA APIE PAVOJINGĄJĮ OBJEKTĄ 
 

   2.1. Pavojingojo objekto apibūdinimas 

 

UAB „Gazimpeksas” Telšių DPS, įmonės kodas 121446423 (toliau „Telšių DPS“, „Įmonė“, 

„Objektas“) įsikūrusi adresu Šiaulių pl. 14, 87101 Telšiai. Telšių DPS yra UAB „Gazimpeksas“ (įmonės 

adresas: Konstitucijos pr. 4A, 09308 Vilnius) struktūrinis padalinys. Telšių DPS, kaip pavojingas 

objektas, nuo 2001-11-09 įtrauktas į Valstybinės reikšmės ir pavojingų objektų registrą ir jam suteiktas 

identifikavimo kodas: pavojingo objekto kodas - 10008307. 

Pagrindinė Telšių DPS veikla – didmeninė ir mažmeninė prekyba, sandėliavimas, užpildymas, 

transportavimas – susijusi su pavojinga medžiaga – suskystintomis naftos dujomis (toliau „SND“). 

UAB „Gazimpeksas” vadovauja direktorius Jonas Šarkauskas, o Telšių DPS – viršininkas Darius 

Žutautas. Kontaktiniai telefonai Telšiuose: (8 444) 60719, 8 655 11397, (8 444) 51983, 8 655 48582. 

Telšių DPS randasi Telšių miesto šiauriniame pakraštyje, sklypas yra tarp Šilutės plento – 

Mažeikių gatvės ir sudaro 54385 m2 plotą, iš jo 5525 m2 plotą – suskystintų dujų degalinė ir buitinių 

balionų užpildymo postas (toliau „SDD“).  

Pagal Lietuvos Respublikos Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų 2019 m. birželio 6 d. Nr. XIII-

2166 įstatymą nustatytos antžeminių rezervuarų apsaugos zonos priklausomai nuo rezervuarų talpos 

Telšių DPS ir šios zonos užregistruotos Lietuvos Nekilnojamojo turto registre. 

Telšių DPS koordinatės pagal LKS 94 koordinačių sistemą: X=6208947; Y=390664. Pagrindinis 

įvažiavimas į objekto teritoriją yra iš Šiaulių plento, atsarginis – iš Mažeikių gatvės. Į Telšių DPS įvesta 

geležinkelio kelio atšaka, virš kurios prie teritorijos ribos įrengti metaliniai užrakinami vartai. Pagrindinio 

įvažiavimo vartai yra valdomi elektra, o atsarginio – atidaromi rankiniu būdu. Teritorija aptverta H=2 m 

aukščio plieninio tinklo segmentų tvora. Telšių DPS užstatymo plotas 2287 m2, dvisluoksnio 

asfaltbetonio danga - 1537,0 m2 , betoninių trinkelių F-15 danga, klojant ant betono su hidroizoliacine 

plėvele -165 m2 , betono plokščių danga - 360 m2 , žalia veja - 2421 m2 .  
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Telšių DPS: įrengtas 700 m3 tūrio 50 m3 talpos antžeminių rezervuarų parkas (saugykla), skirtas 

SND priėmimui, sandėliavimui ir saugojimui; geležinkelio cisternų perpylimo į antžeminius rezervuarus 

rampa bei estakada SND perpylimui į dujovežius; SND perpumpavimo siurblinė - kompresorinė stotis; 

gaisro gesinimo siurblinė su šalia jos esančiu 180 m3 talpos požeminiu  gelžbetoniniu rezervuaru 

(suskystintų dujų degalinės ir buitinių balionų posto teritorijoje). Gaisrinė siurblinė aprūpinta dviem 

elektra maitinamais siurbliais. Vienu metu gali dirbti vienas siurblys, paleidžiamas rankiniu būdu. 

Siurbliu tiekiamas vanduo paduodamas į 4 hidrantus, skirtus aušinti keturių ir dešimties SND rezervuarų 

parką bei 3 geležinkelio cisternas po išpylimo rampa.  

Aplink SND rezervuarų parką įrengti 1 m aukščio žemės pylimai.  

Geležinkelio cisternomis į įmonę atvežamos SND, kurios į antžeminius rezervuarus 

perpumpuojamos siurblio arba kompresoriaus pagalba. Kompresorius pumpuoja tik SND garinę, o 

siurblys- skystą fazę.  

Šalia geležinkelio rampos ant dviejų geležinkelio atšakos kelių talpinama po 12 geležinkelio 

cisternų, viso – 24. Vienu metu SND galima perpumpuoti iš trijų geležinkelio cisternų.  

Suskystintų dujų degalinėje ir buitinių balionų užpildymo poste (SDD) sumontuota: du po 25 m 3 

ir vienas 4,2 m3 talpos požeminiai rezervuarai; du SND siurbliai, iš kurių vienas pumpuoja SND, skirtas 

autotransportui, o kitas užpildo buitinius balionus.  

Antžeminės saugyklos rezervuarų projektinis tūris sudaro 700 m3, o eksploatuojamose 

geležinkelio cisternose projektinis tūris – 950 m3. Bendrą 1650 m3 rezervuarų ir eksploatuojamų 

geležinkelio cisternų projektinį tūrį užpildžius 85 proc. SND, talpyklose jų sutilps iki 1403 m3 arba 757 

tonos. 

Įmonėje dirbama viena pamaina. Viso dirba 7 darbuotojai, 5 darbuotojai dirba dienos metu: 8.00 – 

16.40 val., pietų pertrauka 12.00 – 12.30 val. Pavojingas objektas visą parą yra saugomas saugos tarnybos 

UAB „ARGUS“. Objekte nuolat būna klientų.  

Telšių DPS teritorijoje sumontuotos 9 vaizdo kameros, iš kurių signalas nuvestas į pultą, įrengtą 

įmonės apsaugos pastate. Su UAB saugos tarnyba „Argus“ sudaryta sutartis dėl objekto teritorijos ir 

statinių apsaugos: reakcijos laikas į gautą signalą – 2 min., po to, kai budintis sargas pagalbos pultelio 

pagalba iškviečia saugos tarnybą.  

 

2.2. Gretimi objektai 

Artimiausias objektas nuo Telšių DPS galimo avarijos židinio yra:  

- rytų kryptimi 150 m atstumu įsikūrusi UAB „SL Group“;  

- šiaurės rytų kryptimi už 450 m įsikūrusios UAB „Žemaitijos remontas“ ir UAB „Ecotrailers“; 

- pietryčių kryptimi už 80 m yra UAB „Slėnis“ medžio perdirbimo cecho pastatai, o nelegaliai 

pastatyta jų sandėlio palapinė – už ~55 m, ši palapinė nuo geležinkelio kelio ašies už ~15 m; UAB 

„Žemaitijos keliai“ administraciniai ir gamybiniai pastatai įrengti už 300 m; UAB „Ignitis“ Telšių skyrius 

– už 450 m taip pat ta pačia kryptimi;  

- šiaurės vakarų kryptimi už 150 m yra UAB „Telšių statyba“ pastatai; už 200 m yra UAB „Baltic 

Petroleum“ degalinė;  
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- pietvakarių kryptimi 70 m atstumu įsikūrusi VĮ „Balta-Mėlyna“; už 200 m ta pačia kryptimi yra 

UAB „Telšių meistras“ gamybiniai ir administraciniai statiniai;  

- pietvakarių kryptimi už 430 m įsikūręs privačių gyvenamųjų namų kvartalas. 

 

2.3. Pavojingosios medžiagos objekte 

 

Objekto rezervuaruose saugomos suskystintos naftos dujos. Pagal turimų talpyklų tūrį objektas 

priskiriamas II naftos sandėlių kategorijai (RSN 157-94). Pavojingų medžiagų grupė: ypač degios.  

SND kiekis: antžeminės saugyklos rezervuarų projektinis tūris sudaro 700 m3, o eksploatuojamose 

geležinkelio cisternose projektinis tūris sudaro 950 m3. Bendrą 1650 m3 rezervuarų ir eksploatuojamų 

geležinkelio cisternų projektinį tūrį užpildžius 85% SND, talpyklose jų sutilps iki 1403 m3 arba 757 t. 

 

2.4. Galimi įvykiai pavojingame objekte 

 

Išanalizavus parengtą ir UAB „Gazimpeksas“ direktoriaus 2019 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 125 

patvirtintą UAB „Gazimpeksas“ Telšių DPS vidaus avarinį planą, galima konstatuoti, kad didžiausias 

pasekmes gali turėti šios avarijos:  

-  suskystintų naftos dujų išsiliejimas, gaisras ir sprogimas geležinkelio rampoje; 

-  SND sprogimas rezervuarų parke; 

-  SND degalinėje gaisras ir sprogimas. 

Avarijų scenarijai, galintys pakenkti žmonėms, aplinkai ir turtui, aprašyti 1-3 lentelėse.  

 

1 lentelė. Avarijos scenarijus Nr. 1D 

 

1D scenarijus 

GELEŽINKELIO RAMPOJE IŠPILANT IŠ GELEŽINKELIO CISTERNOS SND Į 

ANTŽEMINĮ REZERVUARĄ, DĖL SUSENĖJIMO PLYŠTA SKYSTOS FAZĖS 

ŽARNA. IŠSILIEJUSI SKYSTA FAZĖ ANT BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGOS 

INTENSYVIAI GARUOJA. ATSIRADUS ATSITIKTINIAM UGNIES ŠALTINIUI, 

ĮVYKSTA SPROGIMAS IR GAISRAS. 

Scenarijų aprašančios 

informacijos pobūdis 

Informacija apie 1D scenarijų  

SND identifikavimo numeris: 

CAS / JT 

106-97-8 / 1011 

Išvaizda (agregatinė būsena, 

spalva, kvapas) 

Bespalvis skystis – esant sandėliavimo sąlygų slėgiui. 

Bespalvės dujos – esant aplinkos slėgiui. 

duonotos SND turi nemalonų specifinį kvapą dėl įdėto 

odoranto – etiltiolio (etilmerkaptano) ar jam analogiško tiolio 

arba kitų mišinyje esančių junginių. 

Poveikio būdai (įkvėpus, per 

sąlytį su oda ir akimis, prarijus) 

Įkvėpti SND angliavandeniliai žmogaus organizmą veikia 

kaip narkotikai, sukeldami nervų sistemos ir širdies veiklos 

sutrikimus, sudirgina kvėpavimo takus ir akis. Įkvėpus didelės 

koncentracijos dujų, dėl deguonies trūkumo, net per trumpą 

laikotarpį galima netektį sąmonės ar uždusti. Suskystintos 

dujos, patekusios ant odos ar į akis, dėl intensyvaus garavimo 

gali sukelti nušalimą. 

Didelė pramoninė avarija Išsilieja, užsidega ir sprogsta 1085,4 kg SND. 

Maksimali galimo pavojaus zona Numatoma NOx dujų debesies taršos zona iki saugios 
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teritorijos (erdvės), kurioje nedraudžiama būti žmonėms bei 

technikai ~277 m.  

Darbuotojų skaičius galimo 

pavojaus zonoje 

~7 žm. 

Klientų skaičius galimo 

pavojaus zonoje 

~2 žm. 

Sargas  1 žm. 

Aplinkinių gyventojų skaičius 

galimo pavojaus zonoje 

~30 žm. 

Gretiminiuose objektuose 

dirbantys žmonės 

~166 žm. 

Grandininės reakcijos efektas Galimas sprogimas pažeistų ~29,6 m zonoje ant geležinkelio 

kelio esančias cisternas, dėl ko įmanomas grandininis 

pavojingų medžiagų išsiliejimas ir visos iš to sekančios 

pasekmės. 

Gaisro atveju visuomet įmanomas antrinių gaisro židinių 

susiformavimas bei gaisro fronto judėjimas, tačiau šis 

procesas yra nepalyginamai lėtesnis nei sprogimo atveju. 

Individualios apsaugos 

priemonės avarijos likvidavimo 

metu 

Puskaukės 3M – 7 vnt.  

Antistatiniai rūbai – 3 vnt. 

Gaisrų gesinimo ir avarijų 

likvidavimo priemonės 

Gesintuvai: MG-4 – 4 vnt.; MG-2 – 2 vnt.; 

AG 2x25 – 1 vnt.; MG-50 – 2 vnt. 

Gaisrinis hidrantas – netoli geležinkelio rampos. 

Virš SND išpylimo iš geležinkelio cisternų aptarnavimo 

aikštelės sumontuota stacionari aušinimo vandeniu drenčerinė 

sistema.  

Apie avariją 1D scenarijaus atveju pranešama Bendrajam 

pagalbos centrui telefonu - 112.  

Telšių PGT priemonės numatytos Incidento likvidavimo 

plane. 

Galimi pavojai Galima sprogimo banga gali pažeisti ant geležinkelio kelio 

esančias cisternas, nes galimas visiškas pastatų sugriovimas 

iki ~29,6 m. 99% žmogaus mirtingumo zona galima ~18,5 m 

atstumu nuo sprogimo epicentro. Visiems šioje zonoje 

esantiems įmonės žmonėms grėstų kūno sužalojimo ar 

gyvybės pavojus.  

Pirmosios medicinos pagalbos 

priemonės 

Avarijų atveju, iki atvykstant specialiosioms tarnyboms, 

nukentėjusiems žmonėms pirmąją medicinos pagalbą suteiks 

apmokyti CS grandies nariai. Tam bus panaudotos šios 

priemonės: cecho vaistinėlė – 3 vnt.; automobilinės vaistinėlės 

– 4 vnt.; sanitarinis krepšys su tvarsliava –1 vnt.; neštuvai – 1 

vnt.; įtvarai (medinis) – 2 vnt. 

Aplinkos taršos prevencinės 

priemonės 

Savalaikiai informuoti aplinkinius gyventojus, Nacionalinio 

visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos 

ministerijos Telšių departamentą ir Aplinkos apsaugos 

departamento prie Aplinkos ministerijos Šiaulių valdybos 

Telšių aplinkos apsaugos inspekciją. 
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2 lentelė. Avarijos scenarijus Nr. 4D 

 

4D scenarijus 

SND REZERVUARŲ 10 PO 50 M3 PARKE DĖL ĮVYKDYTO TERORISTINIO 

AKTO SUSPROGDINAMAS REZERVUARAS  NR. 5 . ŠALIA ESANTIEMS 

REZERVUARAMS, UŽPILDYTIEMS SND, GRĘSIA „DOMINO“ EFEKTAS. 

Scenarijų aprašančios 

informacijos pobūdis 

Informacija apie 4D scenarijų  

SND identifikavimo numeris: 

CAS / JT 

106-97-8 / 1011 

Išvaizda (agregatinė būsena, 

spalva, kvapas) 

Bespalvis skystis – esant sandėliavimo sąlygų slėgiui. 

Bespalvės dujos – esant aplinkos slėgiui. 

duonotos SND turi nemalonų specifinį kvapą dėl įdėto odoranto 

– etiltiolio (etilmerkaptano) ar jam analogiško tiolio arba kitų 

mišinyje esančių junginių. 

Poveikio būdai (įkvėpus, per 

sąlytį su oda ir akimis, prarijus) 

Įkvėpti SND angliavandeniliai žmogaus organizmą veikia kaip 

narkotikai, sukeldami nervų sistemos ir širdies veiklos 

sutrikimus, sudirgina kvėpavimo takus ir akis. Įkvėpus didelės 

koncentracijos dujų, dėl deguonies trūkumo, net per trumpą 

laikotarpį galima netektį sąmonės ar uždusti. Suskystintos 

dujos, patekusios ant odos ar į akis, dėl intensyvaus garavimo 

gali sukelti nušalimą. 

Didelė pramoninė avarija Išsilieja, užsidega ir sprogsta 22950 kg SND. 

Maksimali galimo pavojaus zona Numatoma NOx dujų debesies taršos zona iki saugios teritorijos 

(erdvės), kurioje nedraudžiama būti žmonėms bei technikai 

~911 m.  

Darbuotojų skaičius galimo 

pavojaus zonoje 

~7 žm. 

Klientų skaičius galimo pavojaus 

zonoje 

~2 žm. 

Sargas  1 žm. 

Aplinkinių gyventojų skaičius 

galimo pavojaus zonoje 

~30 žm. 

Gretiminiuose objektuose 

dirbantys žmonės 

~438 žm. 

Grandininės reakcijos efektas Galimas sprogimas pažeistų ~81,8 m zonoje esančius 

rezervuarus, dėl ko įmanomas grandininis pavojingų medžiagų 

išsiliejimas ir visos iš to sekančios pasekmės. 

Gaisro atveju visuomet įmanomas antrinių gaisro židinių 

susiformavimas bei gaisro fronto judėjimas, tačiau šis procesas 

yra nepalyginamai lėtesnis nei sprogimo atveju. 

Individualios apsaugos priemonės 

avarijos likvidavimo metu 

Puskaukės 3M – 7 vnt.  

Antistatiniai rūbai – 3 vnt. 

Gaisrų gesinimo ir avarijų 

likvidavimo priemonės 

Gesintuvai: MG-4 – 4 vnt.; MG-2 – 2 vnt.; 

AG 2x25 – 1 vnt.; MG-50 – 2 vnt. 

10 po 50 m3 talpos SND rezervuarų parke įrengtas stacionarus 

drenčerinis vandentiekio tinklas. 

Apie avariją 4D scenarijaus atveju pranešama Bendrajam 

pagalbos centrui telefonu - 112.  
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Telšių PGT priemonės numatytos Incidento likvidavimo plane. 

Galimi pavojai Galima sprogimo banga gali pažeisti rezervuarų parke esančius 

rezervuarus, nes galimas visiškas pastatų sugriovimas iki ~81,8 

m. 99% žmogaus mirtingumo zona galima ~51,1 m atstumu 

nuo sprogimo epicentro. Visiems šioje zonoje esantiems įmonės 

žmonėms grėstų kūno sužalojimo ar gyvybės pavojus. 

Pirmosios medicinos pagalbos 

priemonės 

Avarijų atveju, iki atvykstant specialiosioms tarnyboms, 

nukentėjusiems žmonėms pirmąją medicinos pagalbą suteiks 

apmokyti CS grandies nariai. Tam bus panaudotos šios 

priemonės: cecho vaistinėlė – 3 vnt.; automobilinės vaistinėlės 

– 4 vnt.; sanitarinis krepšys su tvarsliava –1 vnt.; neštuvai – 1 

vnt.; įtvarai (medinis) – 2 vnt. 

Aplinkos taršos prevencinės 

priemonės 

Savalaikiai informuoti aplinkinius gyventojus, Nacionalinio 

visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos 

ministerijos Telšių departamentą ir Aplinkos apsaugos 

departamento prie Aplinkos ministerijos Šiaulių valdybos 

Telšių aplinkos apsaugos inspekciją. 

 

3 lentelė. Avarijos scenarijus Nr. 7D 

 

7D scenarijus 

SND DEGALINĖJE IŠ 25 M3 TALPOS DUJOVEŽIO ATVEŽTAS SND 

PERPUMPUOJANT Į POŽEMINĮ REZERVUARĄ DĖL TRUMPO SUJUNGIMO 

AUTOMOBILIO ELEKTROS INSTALIACIJOJE ĮVYKSTA GAISRAS IR 

SPROGIMAS. 

Scenarijų aprašančios 

informacijos pobūdis 

Informacija apie 7D scenarijų  

SND identifikavimo numeris: 

CAS / JT 

106-97-8 / 1011 

Išvaizda (agregatinė būsena, 

spalva, kvapas) 

Bespalvis skystis – esant sandėliavimo sąlygų slėgiui. 

Bespalvės dujos – esant aplinkos slėgiui. 

duonotos SND turi nemalonų specifinį kvapą dėl įdėto 

odoranto – etiltiolio (etilmerkaptano) ar jam analogiško 

tiolio arba kitų mišinyje esančių junginių. 

Poveikio būdai (įkvėpus, per 

sąlytį su oda ir akimis, prarijus) 

Įkvėpti SND angliavandeniliai žmogaus organizmą veikia 

kaip narkotikai, sukeldami nervų sistemos ir širdies veiklos 

sutrikimus, sudirgina kvėpavimo takus ir akis. Įkvėpus 

didelės koncentracijos dujų, dėl deguonies trūkumo, net per 

trumpą laikotarpį galima netekti sąmonės ar uždusti. 

Suskystintos dujos, patekusios ant odos ar į akis, dėl 

intensyvaus garavimo gali sukelti nušalimą. 

Didelė pramoninė avarija Išsilieja, užsidega ir sprogsta 11475 kg SND. 

Maksimali galimo pavojaus zona 

 

Numatoma NOx dujų debesies taršos zona iki saugios 

teritorijos (erdvės), kurioje nedraudžiama būti žmonėms bei 

technikai ~717 m.  

Darbuotojų skaičius galimo 

pavojaus zonoje 

~7 žm. 

Klientų skaičius galimo pavojaus 

zonoje 

~2 žm. 

Sargas  1 žm. 
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Aplinkinių gyventojų skaičius 

galimo pavojaus zonoje 

~30 žm. 

Gretiminiuose objektuose 

dirbantys žmonės 

~438 žm. 

Grandininės reakcijos efektas Galimas sprogimas pažeistų ~64,9 m zonoje esančius 

degalinės įrenginius ir statinius, dėl ko įmanomas 

grandininis pavojingų medžiagų išsiliejimas ir visos iš to 

sekančios pasekmės. 

Gaisro atveju visuomet įmanomas antrinių gaisro židinių 

susiformavimas bei gaisro fronto judėjimas, tačiau šis 

procesas yra nepalyginamai lėtesnis nei sprogimo atveju. 

Individualios apsaugos priemonės 

avarijos likvidavimo metu 

Puskaukės 3M – 2 vnt.  

Antistatiniai rūbai – 2 vnt. 

Gaisrų gesinimo ir avarijų 

likvidavimo priemonės 

Gesintuvai: MG-6 – 2 vnt.; AG 2x25 – 1 vnt. 

Apie avariją 7D scenarijaus atveju pranešama 

Bendrajam pagalbos centrui telefonu - 112.  

Telšių PGT priemonės numatytos Incidento likvidavimo 

plane. 

Galimi pavojai Galima sprogimo banga gali pažeisti degalinėje esančius 

įrenginius ir statinius, nes galimas visiškas pastatų 

sugriovimas iki ~64,9 m. 99% žmogaus mirtingumo zona 

galima ~40,6 m atstumu nuo sprogimo epicentro. Visiems 

šioje zonoje esantiems įmonės žmonėms grėstų kūno 

sužalojimo ar gyvybės pavojus. 

Pirmosios medicinos pagalbos 

priemonės 

Avarijų atveju, iki atvykstant specialiosioms tarnyboms, 

nukentėjusiems žmonėms pirmąją medicinos pagalbą suteiks 

apmokyti CS grandies nariai. Tam bus panaudotos šios 

priemonės: cecho vaistinėlė – 1 vnt.; sanitarinis krepšys su 

tvarsliava –1 vnt.; neštuvai – 1 vnt.; įtvarai (medinis) – 2 vnt. 

Aplinkos taršos prevencinės 

priemonės 

Savalaikiai informuoti aplinkinius gyventojus, Nacionalinio 

visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos 

ministerijos Telšių departamentą ir Aplinkos apsaugos 

departamento prie Aplinkos ministerijos Šiaulių valdybos 

Telšių aplinkos apsaugos inspekciją. 

 

Naftos produktų išsiliejimo atveju avarijos padariniai neišeitų už Telšių DPS teritorijos ribų. 

Gaisro ir sprogimo atveju numatoma NOx dujų debesies taršos zona siektų apie ~911 m, galimas 

sprogimas pažeistų ~81,8 m zonoje esančius rezervuarus, dėl ko įmanomas grandininis pavojingų 

medžiagų išsiliejimas ir visos iš to sekančios pasekmės. Be to, gaisro ir sprogimo metu susidaro dūmai, 

kuriais, ilgiau būnant dūmų zonoje, gali apsinuodyti į pavojaus zoną patekę žmonės. 

Gaisro atveju visuomet įmanomas antrinių gaisro židinių susiformavimas bei gaisro fronto 

judėjimas, tačiau šis procesas yra nepalyginamai lėtesnis nei sprogimo atveju.  

 

III. PLANO AKTYVINIMAS IR ATŠAUKIMAS 

 

3.1. Išorės avarinio plano suaktyvinimas 

 

Telšių DPS išorės avarinis planas suaktyvinamas nedelsiant įvykus didelei pramoninei avarijai ir jos 

padariniams plintant už pavojingojo objekto Telšių DPS ribų Telšių rajono savivaldybės teritorijoje. 
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Sprendimą dėl pavojingajame objekte įvykusios avarijos išorės avarinio plano suaktyvinimo priima 

Telšių rajono savivaldybės administracijos direktorius, jo nesant, administracijos direktorių pavaduojantis 

savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas. Savivaldybės administracijos atsakingų asmenų 

pavardės ir kontaktinė informacija pateikta 4 lentelėje, o UAB ,,Gazimpeksas Telšių DDS – 5 lentelėje. 

4 lentelė.  Telšių rajono savivaldybės administracijos atsakingų asmenų kontaktinė informacija  

Vardas, pavardė Darbo tel. Mobilus tel. Fakso Nr. El. paštas 

 

1. Savivaldybės administracijos direktorius, ESK pirmininkas 

Tomas Katkus (8 444) 52872 8 626 95271 (8 444) 

52229 

tomas.katkus@telsiai.lt 

2. Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas, ESK narys 

Rimantas Adomaitis (8 444) 56179 8 676 44211 (8 444) 

52229 

rimantas.adomaitis@tel

siai.lt 

 

5 lentelė. UAB ,,Gazimpeksas Telšių DPS atsakingų asmenų kontaktinė informacija  

Vardas, pavardė Darbo tel. Mobilusis tel. Fakso Nr. 
 

1. Telšių DPS viršininkas, avarijos likvidavimo veiksmų koordinatorius - vadovas 

Darius Žutautas (8 444) 60719 8 655 11397 (8 444) 75081 

2. Telšių DPS buhalterė-deklarantė, avarijos likvidavimo veiksmų koordinatoriaus – vadovo 

pavaduotoja 

Vilma Bacienė (8 444) 51983 8 655 48582 (8 444) 75081 

 

Kartu su UAB „Gazimpeksas“ Telšių DPS išorės avariniu planu yra aktyvuojamas ir Telšių rajono 

savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo planas.  
Gelbėjimo darbų vadovo funkcijas likviduojant įvykį ar ekstremalųjį įvykį ir šalinant jo padarinius 

atlieka pirmas atvykęs į įvykio vietą civilinės saugos sistemos pajėgų valstybės tarnautojas ar darbuotojas. 

Ekstremaliosios situacijos operacijų vadovą savivaldybės ESK teikimu skiria Telšių rajono savivaldybės 

administracijos direktorius. 

3.2. Išorės avarinio plano suaktyvinimo atšaukimas  

Likvidavus avariją ir šioje zonoje nelikus pavojaus gyventojams ir aplinkai, Telšių rajono 

savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu atšaukiamas UAB „Gazimpeksas“ Telšių DPS išorės 

avarinio plano suaktyvinimas.  

IV. PERSPĖJIMO IR INFORMAVIMO APIE DIDELĘ PRAMONINĘ AVARIJĄ 

ORGANIZAVIMAS 

 

4.1. Savivaldybės operacijų centro veiksmai, gavus Telšių DPS pranešimą apie įvykusią 

avariją 

 

Savivaldybės operacijų centro koordinatorius, jo nesant – Administracijos Aplinkos ir civilinės 

saugos poskyrio vedėjas, gavęs veiklos vykdytojo pranešimą apie įvykusią avariją Telšių DPS, 

nedelsdamas įvertina informacijos svarbą, ją patikrina ir, atsižvelgdamas į avarijos pobūdį, mastą ir 

reikalingas ekstremaliosios situacijos valdymo ir jos padarinių šalinimo priemones, ją perduoda 

Savivaldybės administracijos direktoriui, Savivaldybės ESK, savivaldybės operacijų centro nariams, 

Telšių priešgaisrinei gelbėjimo tarnybai (toliau – Telšių PGT), Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo 

departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – PAGD prie VRM), atsakingoms ir remiančioms 

mailto:tomas.katkus@telsiai.lt
mailto:rimantas.adomaitis@telsiai.lt
mailto:rimantas.adomaitis@telsiai.lt
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institucijoms. Šių institucijų informavimo schema pateikta savivaldybės ESV plano 4-1 paveiksle, 

civilinės saugos subjektų kontaktinė informacija pateikta savivaldybės ESV plano 3 priede. 

Pranešime nurodoma:  

-iš ko ir kada gauta informacija,  

-įvykio data, laikas, vieta,  

-įvykio trumpa charakteristika,  

-kokios institucijos informuotos,  

-kas vykdo ir vadovauja gelbėjimo darbams,  

-kokia pagalba reikalinga,  

-informaciją perdavusio asmens vardas, pavardė, pareigos, adresas, telefonas. 

 

4.2. Gyventojų, institucijų ir įstaigų perspėjimas ir informavimas  

 

Valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų, ūkio subjektų (toliau – civilinės saugos 

sistemos subjektai) perspėjimas ir informavimas bus vykdomas naudojant viešųjų ryšių tinklus, specialios 

paskirties tinklus, taip pat ir civilinės saugos sistemos subjektų turimus žinybinius ryšių tinklus 

savivaldybės ESV plane nustatyta tvarka.  

Gyventojams perspėti apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją bus naudojama 

perspėjimo sistema – vietinio valdymo elektros sirenos bei trumpieji pranešimai tiesiogiai į gyventojų 

mobiliuosius telefonus. Informacija ir rekomendacijos bus perduodamos per Telšių rajone veikiančią 

radijo stotį „Info XXL“.   

Neveikiant gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemai, bus duotas Savivaldybės ESK nurodymas 

seniūnijų seniūnams, kurių teritorijoms gresia pavojus ir jų gyventojai patenka arba gali patekti į pavojaus 

zoną, perspėti ir informuoti tų teritorijų gyventojus. Seniūnijų gyventojai bus perspėjami vadovaujantis 

Telšių rajono savivaldybės administracijos seniūnijų ESV planuose esančiomis seniūnijų gyventojų 

perspėjimo ir informavimo schemomis. Perspėti bus naudojama AB „Telia“ tinklo telefonai, mobilieji 

telefonai, vietiniai pasiuntiniai. Vietovėse, kuriose nėra sirenų arba nėra galimybių panaudoti kitų 

įspėjamųjų garsinių priemonių, gyventojai bus perspėjami ir informuojami per pasiuntinius, specialios 

paskirties automobilių garso stiprinimo įranga. Pasiuntinių išvykimo tvarka, maršrutai bei pasiuntinių 

kontaktiniai duomenys yra pateikti seniūnijų ESV planuose. 

Viešąją informaciją apie gresiančią ar susidariusią savivaldybės lygio ekstremaliąją situaciją 

savivaldybės lygiu visuomenei teikia Telšių rajono savivaldybės operacijų centro Visuomenės informavimo 

grupė, kuri atlieka šias funkcijas:  

- per žiniasklaidos priemones teikia visuomenei viešąją informaciją apie gresiančią ar susidariusią 

savivaldybės lygio ekstremaliąją situaciją, galimus jos padarinius, jų šalinimo priemones ir apsisaugojimo 

būdus;  

- organizuoja spaudos konferencijas masinėms informacijos priemonėms, teikia informaciją apie 

esamą padėtį bei avarijos pasekmių lokalizavimo ir likvidavimo darbų eigą.  

- analizuoja žiniasklaidos priemonėse pateiktą informaciją apie gresiančią ar susidariusią 

ekstremaliąją situaciją ir rengia netinkamos informacijos paneigimo pranešimus.  

Išankstinio pranešimo ir rekomendacijų gyventojams forma pateikta savivaldybės ESV plano III 

skyriaus 3.5 punkte (16 p.) ir šio plano 2 priede.  

Savivaldybės operacijų centro Visuomenės informavimo grupė, vadovaudamasi PAGD prie VRM 

parengtomis tipinėmis rekomendacijomis, parengia savo rekomendacijas gyventojams apie galimus 

ekstremaliosios situacijos padarinius, jos šalinimo priemones ir apsisaugojimo būdus. Asmenys, atsakingi už 

gyventojų ir civilinės saugos sistemos subjektų perspėjimą ir informavimą,  pranešimo tekstą ir rekomendacijas 

gyventojams patikslina pagal gresiančios ar įvykusios ekstremaliosios situacijos pobūdį, mastą ir aplinkybes. 

Šalia pavojingojo objekto Telšių DPS veiklą vykdančių įmonių ir įstaigų kontaktinė informacija pateikta 

3 priede. 

Gyventojams informuoti bus  organizuojama telefono ,,karštoji linija“. Sprendimą dėl ,,karštosios 

linijos“ įkūrimo priims savivaldybės ESK vadovas ESK narių sprendimu. „Karštajai linijai” 
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administracijos patalpose bus skirtas telefono numeris, už šios linijos įvedimą ir funkcionavimą 

atsakingas savivaldybės operacijų centro Elektroninių ryšių organizavimo ir palaikymo grupės vadovas.  

Reaguoti į gyventojų paklausimus iš savivaldybės administracijos darbuotojų ir operacijų centro 

Visuomenės informavimo grupės narių būtų sudaroma darbo grupė, šios grupės telefonų numeriai bus 

skelbiami žiniasklaidoje. Skubi informacija apie avariją Objekte ir pranešimas gyventojams bus skelbiamas 

savivaldybės interneto svetainėje, socialiniuose tinkluose. 

 

V. INFORMACIJOS APIE PRAMONINĘ AVARIJĄ TEIKIMO TVARKA 

 

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos informacija 

apie avariją pavojingajame objekte (toliau – informacija) teikiama ir perduodama vadovaujantis Keitimosi 

informacija apie įvykį, ekstremalųjį įvykį ar ekstremaliąją situaciją  tvarkos  aprašu, patvirtintu Lietuvos 

Respublikos vidaus reikalų ministro 2007 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. IV-114 ,,Dėl Keitimosi informacija 

apie įvykį, ekstremalųjį įvykį ar ekstremaliąją situaciją  tvarkos  aprašo patvirtinimo“ (toliau – aprašas), 

Keitimosi informacija apie ekstremaliąsias situacijas Telšių rajono savivaldybėje tvarkos aprašu, 

patvirtintu Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010-11-18 įsakymu Nr. A1-1422 

,,Dėl Keitimosi informacija apie ekstremaliąsias situacijas Telšių rajono savivaldybėje tvarkos aprašo 

patvirtinimo“.  

Telšių rajono savivaldybės administracija informaciją teikia Telšių PGT, PAGD prie VRM ir 

kitoms suinteresuotoms institucijoms pagal Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintą 

informavimo schemą. 

Už informacijos priėmimą iš atsakingų institucijų, informacijos teikimą ir jos perdavimą Telšių 

PGT ir PAGD prie VRM yra atsakingi savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu paskirti 

asmenys – Telšių rajono savivaldybės administracijos Statybos ir urbanistikos skyriaus Aplinkos ir 

civilinės saugos poskyrio vyriausiasis specialistas (civilinės saugos), o jo nesant – šio poskyrio vedėjas. 

Savivaldybės administracijoje asmenų, atsakingų už informacijos priėmimą ir perdavimą, pavardės 

ir kontaktinė informacija pateikta 6 lentelėje. 

6 lentelė.  Asmenų, atsakingų savivaldybėje už informacijos priėmimą ir perdavimą, 

kontaktiniai duomenys 

Vardas, pavardė Darbo tel. Mobilus tel. Fakso Nr. El. paštas 

1. Savivaldybės administracijos Statybos ir urbanistikos skyriaus Aplinkos ir civilinės saugos poskyrio 

vyriausioji specialistė, Savivaldybės operacijų centro koordinatorė 

ASTA 

MOCKEVIČIENĖ 

(8 444) 51162  8 616 42286 (8 444) 51162 asta.mockeviciene@telsia

i.lt  

2. Savivaldybės administracijos Statybos ir urbanistikos skyriaus Aplinkos ir civilinės saugos poskyrio 

vedėja, Savivaldybės operacijų centro koordinatoriaus pavaduotoja 

KRISTINA 

JANKAUSKIENĖ 

(8 444) 51839 8 610 23382 (8 444) 52229 kristina.jankauskiene@tel

siai.lt 

 

Informacija apie įvykį, ekstremalųjį įvykį ar ekstremaliąją situaciją nedarbo, švenčių ir poilsio 

dienomis teikiama tel. 8 611 07033 arba 8 610 23382. 

 

Įvykus įvykiui yra informuojama: 

- PAGD prie VRM Šiaulių PGV Civilinės saugos skyrius 8 612 79509, 8 656 68646, el. p.: 

siauliai.pgv@vpgt.lt ir  

- PAGD prie VRM Pajėgų valdymo valdybos Situacijų koordinavimo skyrius, el. p.: sks@vpgt.lt, 

ems@vpgt.lt, tel. (8 5) 271 7511, mob. 8 610 02359, (8 5) 212 0635; 

Kitų suinteresuotų institucijų kontaktinė informacija pateikta savivaldybės ESV plano 3 priede.  

 

mailto:asta.mockeviciene@telsiai.lt
mailto:asta.mockeviciene@telsiai.lt
mailto:kristina.jankauskiene@telsiai.lt
mailto:kristina.jankauskiene@telsiai.lt
mailto:siauliai.pgv@vpgt.lt
mailto:sks@vpgt.lt
mailto:ems@vpgt.lt
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Pirminė informacija ne vėliau kaip per 2 val. nuo gelbėjimo darbų pradžios, pateikiama užpildžius 

formą ES-1.  

Informacija apie atliekamus darbus, situacijos pasikeitimus kas 4 val. nuo pirminio pranešimo 

pateikiama užpildžius formą ES-2.  

Informacija apie įvykio likvidavimą pateikiama užpildžius formą ES-3. 

Informacijos gavimo ir perdavimo organizavimas aprašytas savivaldybės ESV plano IV skyriuje 

(21-24 p.). 

 

VI. AVARIJŲ LIKVIDAVIMO VEIKSMŲ ORGANIZAVIMAS IR KOORDINAVIMAS 

 

Atsižvelgiant į avarijos mastą pavojingajame objekte ir gresiant susidaryti ekstremaliajai situacijai 

Telšių rajono teritorijoje, Telšių rajono savivaldybės administracijos direktorius, ESK pirmininkas, priima 

sprendimą sušaukti savivaldybės ESK posėdį, kuriame ESK nariai teikia siūlymą aktyvinti savivaldybės 

operacijų centą. Savivaldybės operacijų centas privalo užtikrinti ESK priimtų sprendimų įgyvendinimą, 

organizuoti ir koordinuoti avarijos padarinių likvidavimą, gyventojų ir aplinkos gelbėjimą.  

  

6.1. Išteklių, būtinų įgyvendinti išorės avarinį planą, koordinavimas 

 

Telšių rajono savivaldybės civilinės saugos sistemos subjektų, ūkio subjektų ir įstaigų materialiniai  

ištekliai būtų patelkiami avarijai pasiekus tokį mastą, kai turimų pavojingojo objekto pajėgų ir 

materialinių išteklių nepakanka, todėl reikalinga  telkti  papildomas  pajėgas ir  materialinius  išteklius 

avarijos padariniams likviduoti, gyventojams perspėti ir informuoti, o reikalui esant – evakuoti.  

Telšių rajono savivaldybėje esančių materialinių išteklių žinynas ir materialinius išteklius valdančių 

įmonių personalinė informacija nurodyta savivaldybės ESV plano 15 ir 16 prieduose. 

Neatidėliotinais atvejais, kai kyla didelis pavojus gyventojų gyvybei, sveikatai, aplinkai ar turtui, 

visi ūkio subjektai ir įstaigos Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus reikalavimu teikia 

turimus materialinius išteklius.  

Trūkstant materialinių išteklių rajone, savivaldybės administracijos direktorius, vadovaudamasis 

Bendradarbiavimo ir abipusės pagalbos teikimo ekstremaliųjų situacijų metu susitarimais su Mažeikių, 

Plungės, Šiaulių, Akmenės, Kelmės, Šilalės rajonų ir Rietavo savivaldybėmis, žodžiu ir/ar raštu kreipiasi į 

šias savivaldybes dėl civilinės saugos sistemos pajėgų ir materialinių išteklių pateikimo. Kaimyninių 

savivaldybių materialinių išteklių, planuojamų pateikti Telšių rajono savivaldybei, suvestinės pateiktos 

savivaldybės ESV plano 32 priede.  

Kai likviduojant savivaldybės lygio ekstremaliąją situaciją ir šalinant jos padarinius išnaudojamos 

visos civilinės saugos sistemos pajėgų panaudojimo galimybės, vadovaujantis Privalomų darbų atlikimo 

ekstremaliųjų situacijų atvejais ir kompensavimo už jų atlikimą tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2010-05-04 nutarimu Nr. 512 ,,Dėl Privalomų darbų atlikimo ekstremaliųjų 

situacijų atvejais ir kompensavimo už jų atlikimą tvarkos aprašo patvirtinimo“, gyventojai, ūkio subjektų 

ir kitų įstaigų darbuotojai pasitelkiami atlikti privalomų darbų.  

Jei ekstremaliosios situacijos likvidavimo metu iš ūkio subjektų ir kitų įstaigų pasitelkti avarijos 

padariniams šalinti materialiniai ištekliai ar priemonės būtų sunaudoti ar sugadinti, tai numatytos 

kompensavimo už jų teikimą procedūros, kurias reglamentuoja Materialinių išteklių teikimo ir 

kompensavimo už jų teikimą tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010-07-21 

nutarimu Nr. 1107 ,,Dėl Materialinių išteklių teikimo ir kompensavimo už jų teikimą tvarkos aprašo 

patvirtinimo“. 

 

6.2. Pagalbos teikimas likviduojant avariją ir šalinant avarijos padarinius UAB 

,,Gazimpeksas“ Telšių DPS teritorijoje 

 

Įvykus avarijai pavojingajame objekte ir jos padariniams pasklidus bendrovės teritorijoje, bendrovė 

skiria visas turimas pajėgas ir materialinius išteklius avarijai likviduoti ir padariniams šalinti. Įvykus 
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avarijai UAB ,,Gazimpeksas“ Telšių DPS teritorijoje, pavojingojo objekto vidaus avarinis planas 

aktyvuojamas bet kurio pavojaus atveju.  

Jeigu avarijos padariniams šalinti neužtenka įmonėje esamų pajėgų ir materialinių išteklių, 

bendrovė kreipiasi pagalbos į Telšių rajono savivaldybės administraciją dėl pajėgų ir materialinių išteklių, 

reikalingų gelbėjimo, paieškos ir neatidėliotiniems darbams atlikti, ekstremaliajai situacijai likviduoti ir 

jos padariniams šalinti teikimo. Telšių rajono savivaldybės galimybės aprūpinti papildomais 

materialiniais ištekliais ir pajėgomis aprašytos savivaldybės ESV plano VI skyriuje „Avarijos likvidavimo 

ištekliai, jų koordinavimas“.  

Dėl pagalbos pobūdžio ir jos dydžio, savivaldybės ESK pritarimu, sprendimą priima Telšių rajono 

savivaldybės administracijos direktorius. 

Sprendimą dėl avarinės ar ekstremaliosios situacijos atšaukimo UAB ,,Gazimpeksas“ Telšių DPS 

priima viršininkas.  

 

6.3. Pagalbos teikimas likviduojant avariją ir šalinant avarijos padarinius už pavojingojo 

objekto teritorijos ribų 

 

Sprogimo pavojaus arba didelio gaisro atveju bus sužeistųjų, kuriems objekto pirmos medicinos 

pagalbos grandis ar atvykę gelbėtojai suteiks medicinos pagalbą. Teršalų sklaidos atveju arba jau įvykus 

sprogimui ar ,,ugnies kamuoliui”, poveikis būtų momentinis ir trumpalaikis, o žmonių evakavimas 

pavėluotas ir netektų prasmės.  

Kai avarijos padariniai gali išplisti ar išplinta už pavojingojo objekto teritorijos ribų:  

- šaukiamas Telšių rajono savivaldybės ESK; 

- Telšių rajono savivaldybės administracijos direktorius ESK teikimu, atsižvelgęs į įvykio, 

ekstremalaus įvykio pobūdį, paskiria ekstremaliosios situacijos operacijų vadovą;  

- aktyvinamas savivaldybės operacijų centras;  

- pradėjus telkti savivaldybės teritorijoje turimus arba iš kitų savivaldybių gaunamus materialinius 

išteklius, savivaldybės operacijų centras koordinuoja visą teikiamą pagalbą.  

 

 Telšių rajono savivaldybės administracijos direktorius:  

- perspėja ir informuoja gyventojus, valstybės ir savivaldybių institucijas ir įstaigas, kitas įstaigas ir 

ūkio subjektus apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją, galimus padarinius ir priemones 

jiems pašalinti bei apsisaugojimo nuo ekstremaliosios situacijos būdus;  

- užtikrina priemonių, nustatytų savivaldybės ESV plane, įgyvendinimą;  

- telkia visas savivaldybėje esančias civilinės saugos sistemos pajėgas gyventojams evakuoti; 

- organizuoja pagalbos teikimą nukentėjusiesiems, prireikus organizuoja evakuotų gyventojų 

apgyvendinimą.  

Gelbėjimo darbų vadovui ar ekstremaliosios situacijos operacijų vadovui yra pavaldžios visos, 

neatsižvelgiant į jų pavaldumą, į ekstremaliosios situacijos židinį atvykusios civilinės saugos sistemos 

pajėgos. Niekas negali trukdyti gelbėjimo darbų vadovo ar operacijų vadovo veiksmams arba atšaukti jų 

nurodymus civilinės saugos sistemos pajėgoms, dalyvaujančioms likviduojant avariją ir šalinant jos 

padarinius.  

Gelbėjimo darbų vadovas ar operacijų vadovas atsako už gyventojų gelbėjimą, civilinės saugos 

sistemos pajėgų valstybės tarnautojų ir darbuotojų, taip pat kitų gyventojų, dalyvaujančių vykdant 

gelbėjimo, paieškos ir neatidėliotinus darbus, likviduojant avariją ir šalinant padarinius, saugumą.  

Savivaldybės lygio ekstremaliosios situacijos valdymas pavaizduotas savivaldybės ESV plano 6-1 

paveiksle. 

Visų įvykusių didelių pramoninių avarijų atvejais jų valdymas apima:  

- pranešimą apie avariją,  

- operatyvinius veiksmus avarinei situacijai išvengti ar jos pasekmėms sušvelninti,  

- avarijos likvidavimo organizavimą,  

- vadovavimą avarijos likvidavimui,  
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- avarijos pasekmių likvidavimą. 

Pirminį pranešimą telefonu 112 pirmiausia gauna Telšių PGT, Telšių aps. VPK Telšių r. PK ir 

Telšių GMP. Šių tarnybų personalas 24 valandas per parą yra pasiruošęs veikti tuoj pat, gavus pranešimą 

vykti į avarijos vietą.  

 

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM Šiaulių priešgaisrinės gelbėjimo 

valdybos Telšių priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos (PGT) veiksmai: 

- organizuoja gaisrų gesinimą, gyventojų ir turto gelbėjimą, kitus gelbėjimo darbus; 

-organizuoja pirmosios pagalbos teikimą nukentėjusiems gyventojams;  

-išgabena iš pavojingos zonos nukentėjusiuosius; 

- organizuoja savo darbuotojų, dalyvaujančių avarijos padarinių likvidavimo darbuose, aprūpinimą 

asmeninės apsaugos priemonėmis; 

-   palaiko ryšį ir teikia informaciją savivaldybės ESK. 

 

Telšių apskrities VPK Telšių rajono policijos komisariato (PK) veiksmai: 

- užtikrina eismo saugumą, numato transporto priemonių, naudojamų likviduojant avarijos 

padarinius, privažiavimo, statymo ir pasitraukimo kelius; 

- organizuoja ekstremaliosios situacijos židinyje esančio turto apsaugą;  

- organizuoja viešosios tvarkos užtikrinimą gyventojų susitelkimo, įlaipinimo į transportą, 

išlaipinimo iš jo ir laikinojo apgyvendinimo vietose, evakuojamųjų vežimo maršrutuose;  

- organizuoja, koordinuoja evakuotų gyventojų registravimą laikinojo apgyvendinimo vietose, jų 

apskaitos tvarkymą;  

- organizuoja asmenų ir pareigūnų, nesusijusių su gelbėjimo darbais, patekimo į ekstremaliosios 

situacijos židinį ribojimą, prireikus įveda specialių leidimų sistemą;  

- renka ir apdoroja informaciją apie aukas, organizuoja žuvusių gyventojų atpažinimą ir tapatybės 

nustatymą, dingusių asmenų apskaitą ir paiešką; 

- organizuoja policijos pareigūnų, dalyvaujančių avarijos padarinių likvidavimo darbuose, 

aprūpinimą asmeninėmis apsaugos priemonėmis, transportu ir kitomis darbo priemonėmis; 

-padeda evakuoti gyventojus; 

- palaiko ryšį ir teikia informaciją savivaldybės ESK. 

 

Greitosios medicinos pagalbos (GMP) veiksmai: 

-  teikia medicinos pagalbą nukentėjusiesiems; 

- gabena nukentėjusiuosius į gydymo įstaigas; 

- teikia informaciją apie žuvusiuosius bei nukentėjusiųjų skaičių savivaldybės ESK; 

- organizuoja savo darbuotojų, dalyvaujančių avarijos padarinių likvidavimo darbuose, aprūpinimą 

asmeninėmis apsaugos priemonėmis, užtikrina sveikatą ir saugumą. 

 

Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Šiaulių valdybos Telšių 

aplinkos apsaugos inspekcija:  

- organizuoja aplinkos taršos tyrimus, taršos poveikio aplinkai masto ir aplinkai padarytos žalos 

nustatymą, atlieka teršalų sklaidos prognozes ir teikia jas institucijoms, dalyvaujančioms valdant 

ekstremaliąją situaciją;  

- organizuoja į aplinką patekusių cheminių medžiagų sudėties nustatymą, jų identifikavimą, teikia 

trumpalaikę galimos poveikio zonos prognozę.  

 

Lietuvos hidrometeorologinės tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) ir 

Tarnybos Meteorologinių prognozių skyrius, vadovaudamasis pasirašytomis su Telšių rajono 

savivaldybės administracijos savivaldybe Bendradarbiavimo ir Hidrometeorologinės informacijos teikimo 

sutartimis, teikia Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centrui meteorologinę informaciją apie 

esamas orų sąlygas. 
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Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Telšių 

departamentas: 

-vertina susidariusią ekstremaliąją situaciją;  

-organizuoja pavojaus žmonių sveikatai ir gyvybei nustatymą; 

-koordinuoja Telšių visuomenės sveikatos centro pajėgų, dalyvaujančių gelbėjimo darbuose, 

veiksmus. 

 

Atliekant avarijos valdymą, vyks glaudus bendradarbiavimas tarp UAB ,,Gazimpeksas“ Telšių 

SDPS vadovybės ir Telšių rajono savivaldybės administracijos. 

 

6.4.  Gyventojų evakavimo organizavimas 

 

Pavojingoje teritorijoje dirbantys ir gyvenantys žmonės būtų evakuoti. Teritorijos dydis ir 

evakuojamų gyventojų skaičius priklauso nuo avarijos masto ir vėjo krypties.  

Sprendimą evakuoti gyventojus savivaldybės teritorijoje ar į gretimos savivaldybės teritoriją priima 

Telšių rajono savivaldybės administracijos direktorius. 

 Gyventojų evakavimo ir priėmimo komisija (toliau – Komisija), patvirtinta Savivaldybės 

administracijos direktoriaus 2010 m. spalio 22 d. įsakymu Nr. 1321 ,,Dėl Gyventojų evakavimo ir 

priėmimo komisijos nuostatų ir personalinės sudėties patvirtinimo“, gresiant ar susidarius ekstremaliajai 

situacijai organizuoja gyventojų evakavimą, priėmimą, laikinų gyvenamųjų patalpų ir gyvybiškai būtinų 

paslaugų – gyventojų aprūpinimo maistu, geriamuoju vandeniu, medikamentais, švariais drabužiais ir kitų 

(toliau - būtiniausios paslaugos) – suteikimą. 

Gyventojų evakavimo ir priėmimo komisijos nuostatai ir personalinė sudėtis pateikta savivaldybės 

ESV plano 12 priede. 

Savivaldybės administracijos direktoriui priėmus sprendimą dėl gyventojų evakavimo, Komisija, 

vykdydama jai pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:  

-organizuoja gyventojų evakavimą, priėmimą ir jų apgyvendinimą; 

-organizuoja gyventojų priėmimo punktų aprūpinimą; 

-teikia informaciją visuomenei apie gyventojų evakavimą; 

-organizuoja savivaldybės transporto priemonių paskirstymą gyventojų surinkimo punktams, šių 

transporto priemonių kolonų palydą, apsaugą;  

•gyventojų surinkimo punktuose organizuoja: 

- gyventojų ir transporto priemonių apskaitos tvarkymą; 

- gyventojų suskirstymą į grupes ir jų aprūpinimą transporto priemonėmis; 

- transporto priemonių kolonų sudarymą; 

- gyventojų įsodinimą į savivaldybės transporto priemones; 

•tarpiniuose gyventojų evakavimo punktuose organizuoja: 

- atvykstančių gyventojų registravimą; 

- gyventojų užterštumo kontrolę; 

- gyventojų sanitarinį švarinimą; 

- transporto priemonių užterštumo kontrolę ir švarinimą; 

- gyventojų persodinimą iš transporto priemonių, vykusių per užterštą teritoriją, į švarias transporto 

priemones; 

- gyventojų ir transporto priemonių apskaitos tvarkymą; 

•gyventojų priėmimo punktuose organizuoja: 

- atvykstančių gyventojų priėmimą;  

- gyventojų suskirstymą į grupes; 

- gyventojų grupių pristatymą į jiems laikinai suteiktas gyvenamąsias patalpas; 

- gyventojų ir transporto priemonių apskaitos tvarkymą.  
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•Teikia savivaldybės ESK ir savivaldybės operacijų centro vadovams informaciją apie gyventojų 

evakavimo eigą. 

•Jei nustatoma, kad ekstremaliosios situacijos veiksmų sukelto pavojaus gyventojų gyvybei ar 

sveikatai nebėra, organizuoja gyventojų grįžimą į gyvenamąsias vietas.  

Gyventojams, patenkantiems į UAB ,,Gazimpeksas“ Telšių DPS avarijos užteršimo zoną, evakuoti 

ir evakuotiems gyventojams priimti Telšių rajono savivaldybės teritorijoje būtų įkurti evakuotų gyventojų 

priėmimo punktai, o evakuoti gyventojai apgyvendinti kolektyvinės apsaugos statiniuose, kurių sąrašas 

pateiktas savivaldybės ESV plano 13 priede, jų išdėstymo schema pateikta savivaldybės ESV plano 31 

priede. Gyventojų evakavimo organizavimas aprašytas savivaldybės ESV plano V skyriuje. 

Gyventojų evakavimas iš pavojingojo objekto užteršimo zonos savivaldybės teritorijoje būtų 

vykdomas pėsčiomis, nuosavomis transporto priemonėmis bei Telšių rajono savivaldybės atsiųstu 

autotransportu organizuotai išvežant į savivaldybės nurodytas vietas. 

 

6.5. Galimos gyventojų evakavimo kryptys 

 

Avarijos atveju iš Telšių DPS bei kaimyninių objektų privalo evakuotis  rangovinių organizacijų 

darbuotojai, aplinkinių įmonių, įstaigų darbuotojai ir gyventojai, kurie nuo neigiamo poveikio nėra 

apsaugoti jokiomis ekranuojančiomis konstrukcijomis ar kitais statiniais.  

Atsižvelgiant į vėjo kryptį ir stiprumą, savivaldybės administracijos direktorius pasirenka  

gyventojų  evakavimo  maršrutą ir nustato, per kuriuos gyventojų surinkimo, tarpinius gyventojų 

evakavimo ir gyventojų priėmimo punktus bus vykdomas  gyventojų evakavimas.  

Gyventojų  evakavimas būtų vykdomas statmenai vėjo krypčiai, todėl gyventojų evakavimas 

priklausomai nuo vėjo krypties vyktų šiomis kryptomis: 

pučiant pietų vėjui, gyventojai būtų evakuojami link Telšių miesto centro. Evakuotiems 

gyventojams rekomenduojama rinktis Geležinkelio stoties teritorijoje, Džiugo gimnazijos kieme, 

Užimtumo tarnybos prieigose;  

pučiant šiaurės vėjui, gyventojai būtų evakuojami į Degaičių seniūnijos Gaudikaičių gyvenvietę; 

pučiant rytų vėjui, gyventojai būtų evakuojami į Degaičių seniūnijos Degaičių gyvenvietę arba 

nukreipiami Šiaulių plentu; 

pučiant vakarų vėjui, gyventojai būtų evakuojami į Degaičių seniūnijos Gaudikaičių gyvenvietę 

arba nukreipiami Palangos plentu. 

Evakavimo kryptys ir maršrutai gali būti keičiami priklausomai nuo vėjo stiprumo, kitų 

meteorologinių sąlygų.  

 

VII. APLINKOS BŪKLĖS ATKŪRIMO ORGANIZAVIMAS 

 

Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Šiaulių valdybos Telšių aplinkos 

apsaugos inspekcija (toliau – Telšių aplinkos apsaugos inspekcija) yra atsakinga už užterštos aplinkos 

būklės įvertinimą ir jos atkūrimo organizavimą. Telšių aplinkos apsaugos inspekcijos atsakingų asmenų 

kontaktinė informacija pateikta 7 lentelėje. 

 

7 lentelė. Telšių aplinkos apsaugos inspekcijos kontaktinė informacija 

 

Atsakingas asmuo Mob. Nr. El. p. 

Viršininkė Renata 

Stankuvienė 

8 676 812 22 
 

renata.stankuviene@aad.am.lt  

telsiu.ag@aad.am.lt 
 

vyriausiasis specialistas Andrius 

Jankauskas 
8 686 49575 

andrius.jankauskas@aad.am.lt  
 

 

Telšių aplinkos apsaugos inspekcijos veiksmai: 

mailto:renata.stankuviene@aad.am.lt
mailto:telsiu.ag@aad.am.lt
mailto:andrius.jankauskas@aad.am.lt
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-  informuoja Šiaulių valdybą apie situaciją Telšių rajono savivaldybėje; 

-  vyksta į vietą ir organizuoja avarijos vietoje aplinkos zonų užteršimo nustatymą; 

-  įvertina padarytus nuostolius aplinkai; 

-  apie vykdomus veiksmus ir gautus rezultatus informuoja Šiaulių valdybą ir Telšių savivaldybės 

ESK. 

 

- Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Telšių 

departamentas:  

- dalyvauja vertinant avarijos pasekmes visuomenės sveikatos požiūriu; 

-  teikia rekomendacijas ir siūlymus dėl būtinų visuomenės sveikatos saugos priemonių 

panaudojimo; 

-  informuoja, konsultuoja visuomenę ir kitas institucijas; 

-  teikia savivaldybės ESK siūlymą dėl leidimo grįžti evakuotiems gyventojams į nuolatines 

gyvenimo vietas. 

 

Visos Telšių rajono savivaldybės patelktos pajėgos, dalyvaujančios avarijos padarinių likvidavimo 

darbuose, vykdo gelbėjimo darbų vadovo nurodymus, bendradarbiauja tarpusavyje ir su Savivaldybės 

ESK, kitomis institucijomis. Kol vyksta avarijos likvidavimo darbai, savivaldybės ESK palaiko ryšį su 

UAB ,,Gazimpeksas“ Telšių DPS. 

 

VIII. PAGRINDINIŲ GELBĖJIMO IR AVARIJOS PADARINIŲ ŠALINIMO DARBŲ 

KALENDORINIS GRAFIKAS 

 
Eil. 

Nr. 
Veiksmų pavadinimas 

Atsakingi 

vykdytojai 
Vykdymo 

laikas 

Vykdymo trukmė 

P
as

ta
b
o

s 

Minutės Valandos 

P
ar

o
s 

5 1

0 

2

0 

3

0 

4

0 

6

0 

2 4 6 8 1

0 

1

2 

1

4 

1

6 

2

0 

2

4 

Vadovavimas, perspėjimas, ryšiai 
1 Vadovaujančio personalo, 

civilinės saugos darbuotojo ir 

budinčių tarnybų perspėjimas 

apie avariją 

Atsakingas 

įmonės 

darbuotojas, 

BPC 

5-10 min.                   

2 Pirminis užterštos 

nuodingomis medžiagomis 

zonos dydžio prognozavimas 

Atsakingas 

įmonės 

darbuotojas 

5-10 min.                   

3 Darbuotojų ir gyventojų, 

patenkančių į užterštą zoną, 

perspėjimas apie avariją, 

informacijos, kaip elgtis, 

perdavimas 

Atsakingas 

įmonės 

darbuotojas, 

sav. CS 

darbuotojas 

5-10 min.                   

4 Savivaldybės ESK, ESOC 

sušaukimas 

Administrac

ijos 

direktorius, 

CS 

darbuotojas 

10 min.-1 

val. 
                  

5 Savivaldybės ESOC narių 

darbo vietų ir ryšio priemonių 

parengimas darbui 

ESOC 

Materialinio 

techninio 

aprūpinimo 

ir Elektron. 

ryšių 

palaikymo 

grupių 

vadovai  

0,5-1 val.                   

6 Operatyvinės darbo grupės 

sudarymas ir išsiuntimas į 

avarijos vietą, ryšio tarp 

savivaldybės ESOC ir 

incidento likvidavimo štabo 

ESOC 

koordinatori

us 

1-1,5 val.                   
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UAB „Gazimpeksas“ dujų perpylimo stoties  

Išorės avarinis planas 
 

Eil. 

Nr. 
Veiksmų pavadinimas 

Atsakingi 

vykdytojai 
Vykdymo 

laikas 

Vykdymo trukmė 

P
as

ta
b
o

s 

Minutės Valandos 

P
ar

o
s 

5 1

0 

2

0 

3

0 

4

0 

6

0 

2 4 6 8 1

0 

1

2 

1

4 

1

6 

2

0 

2

4 

organizavimas (pagal poreikį) 

7 Užterštos zonos dydžio ir 

avarijos masto prognozavimas 

ESOC 

koordinatori

us 

15 min.                   

8 Cheminio užterštumo židinio 

žvalgyba, avarijos masto 

nustatymas 

Įmonės 

vadovybė, 

PGT 

pajėgos 

10-60 

min. 
                  

9 Duomenų apie susidariusią 

padėtį rinkimas, kaupimas, 

vertinimas ir perdavimas 

PAGD SKS, Šiaulių PGV 

ESOC 

koordinatori

us 

nuolat                   

Dirbančiųjų ir gyventojų apsauga 

1 Dirbančiųjų aprūpinimas 

asmeninės apsaugos 

priemonėmis 

Įmonės 

vadovas 

5-10 min.                   

2 Dirbančiųjų pavojingame 

objekte evakavimas 

Įmonės 

vadovas 

15-40 

min. 
                  

3 Aplinkinių įmonių, 

organizacijų ir gyventojų 

perspėjimas apie avariją 

Objektų 

vadovai 

5-15 min.                   

4 Objektų, patenkančių į 

užterštą zoną, dirbančiųjų 

paslėpimas kolektyvinės 

apsaugos statiniuose, patalpų 

sandarinimas 

Objektų 

vadovai 

15-60 

min. 
                  

5 Dirbančiųjų išvedimas iš 

objektų, patenkančių į 

užteršimo zoną, teritorijos 

Objektų 

vadovai 

15-60 

min. 
                  

6 Gyventojų, patenkančių į 

užteršimo zoną, evakavimas 

ESOC, 

GEK, Telšių 

PGT, SPT, 

PK 

30 min.-

1,5 val. 
                  

7 Evakuotų gyventojų 

pristatymas į gyventojų 

priėmimo vietas 

ESOC, 

GEK, KAS 

vadovai 

1-24 val.                   

8 Medicinos pagalbos 

suteikimas ir nukentėjusiųjų 

transportavimas į gydymo 

įstaigas 

Savivaldybė

s gydytojas, 

GMP 

Nuolat                   

Avarijos padarinių likvidavimas 

1 Viešosios tvarkos palaikymo 

organizavimas užterštos zonos 

prieigose, materialinių 

vertybių apsauga 

Telšių r. PK 

viršininkas, 

ESOC 

20 min.-

1,5 val. 

Nuolat 

                  

2 Iškeltų gyventojų aprūpinimas 

būtiniausiais daiktais ir maistu 

ESOC, 

GEK 

4-48 val.                   

3 Civilinės saugos pajėgų, 

dalyvaujančių avarijos 

padarinių likvidavime, 

aprūpinimas maistu, vandeniu, 

reikalinga įranga 

ESOC 4-48 val.                   

4 Civilinės saugos pajėgų 

veiksmų koordinavimas 

atliekant būtinus darbus 

ES 

operacijų 

vadovas, 

ESOC 

Iki darbų 

pabaigos 
                  

5 Pagalbos nukentėjusiems 

teikimas 

GMP Iki 5 parų                   

6 Psichologinės pagalbos 

nukentėjusiems teikimas 

Psichikos 

sveikatos 

centras, 

NVO 

Iki 5 parų                   
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UAB „Gazimpeksas“ dujų perpylimo stoties  

Išorės avarinis planas 
 

Eil. 

Nr. 
Veiksmų pavadinimas 

Atsakingi 

vykdytojai 
Vykdymo 

laikas 

Vykdymo trukmė 

P
as

ta
b
o

s 

Minutės Valandos 

P
ar

o
s 

5 1

0 

2

0 

3

0 

4

0 

6

0 

2 4 6 8 1

0 

1

2 

1

4 

1

6 

2

0 

2

4 

7 Iškeldintų gyventojų turto 

apsauga 

Telšių r. 

PK, 

Lietuvos 

šaulių 

sąjunga 

Iki 5 parų                   

8 Užterštos technikos ir vietovės 

švarinimas 

ESOC, 

NVSC, 

įmonės 

vadovas 

8 val.- iki 

darbų 

pabaigos 

                  

9 Socialinė paramos ir pagalbos 

organizavimas 

ESOC, 

GEK,  

                   

10 Komisijos žalai ir nuotoliams 

įvertinti sudarymas 

ESK, ESOC Likvidavu

s EĮ ar ES 

ir (arba) jų 

padarinius 

                  

______________ 

 

 

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS  

 

UAB ,,Gazimpeksas“ Telšių DPS išorės avarinis planas, atsižvelgiant į vykstančius pokyčius, 

reguliariai peržiūrimas, išbandomas ir prireikus, ne rečiau kaip kas 3 metai atnaujinamas. Plano 

patikslinimai tvirtinami savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu. 

 

__________________________ 
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UAB „Gazimpeksas“ dujų perpylimo stoties  

Išorės avarinis planas 
 

PRIEDAI 

1 priedas 

 

VIETOVĖS ŽEMĖLAPIS IR POVEIKIO ZONOS 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

UAB ,,Gazimpeksas“ Telšių dujų 

perpylimo stotis 

Šiaulių pl. 14, Telšiai 

Žymėjimai: 

         -       -   SND sklaida – 1100 m (482 žm.) 

     -           -   NO sklaida – 911 m (482 žm.) 

                 -   4D galimos avarijos scenarijus 

 

 

              - prognozuojama užteršimo zona ir gylis                                

gylis 

Gretiminiai objektai nuo galimo avarijos židinio pagal 

4D scenarijų: 

1 - UAB „SL Group” - 150 m (3 žm.) 

2 – UAB „Žemaitijos remontas“ – 450 m (18 žm.) 

3 - IĮ „Balta – Mėlyna” - 210 m (2 žm.) 

4 - UAB „Ecotrailers” - 450 m (26 žm.) 

5 - UAB „Slėnis” - 150 m (100 žm.) 

6 - UAB „Telšių meistras” - 260 m (100 žm.) 

7 - UAB „Telšių statyba” - 150 m (50 žm.) 

8 – UAB „Ignitis“ Telšių skyrius – 450 m (10 žm.) 

9 - UAB „Baltic Petroleum” degalinė  – 200 m (3 žm.) 

10 – UAB „Žemaitijos keliai“ - 300 m (200 žm.) 

11 - privačių gyvenamųjų namų kvartalas – 430 m (30 žm.) 

 

4D 
G-1,1 km 

G-0,911 km 

 

G-1,1 km 
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UAB „Gazimpeksas“ dujų perpylimo stoties  

Išorės avarinis planas 
 

2 priedas 

 

IŠANKSTINIO PRANEŠIMO IR  REKOMENDACIJŲ GYVENTOJAMS FORMA 

 

Telšių rajono savivaldybės administracijos 

 

CIVILINĖS SAUGOS SIGNALAS ,,CHEMINIS PAVOJUS“ 

 

20...... m. ............................. d. Nr. ........ 

 

Pranešimas 

 

Šiandien, ..................................................................................................... ,  ............................ 

........................................................................................................................................................ 
(data, laikas, objekto, vietovės pavadinimas) 

 

įvyko avarija ir į aplinką pateko....................................................... nuodingosios (-ųjų) cheminės (-ių)  
                                                                                   (t / kg / m3) 

medžiagos (-ų)......................................................................................................................................... . 
         (medžiagos pavadinimas) 

Užteršto oro debesis slenka..................................................................................................kryptimi. 
                (vėjo kryptis) 

Į cheminės taršos zoną patenka................................................................................................................ 

..........................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 
(vietovės, mikrorajonai, kvartalai, gatvės) 

                                                                
Dėmesio! Dėmesio! ...................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 
(vietovėms, mikrorajonams, kvartalams, gatvėms)  

skelbiamas civilinės saugos signalas ,,Cheminis pavojus“.  

 

Rekomendacijos gyventojams 

 

Gyventojai, nedelsdami pasišalinkite iš užterštos teritorijos. Judėkite statmenai vėjo krypčiai, kad 

vėjas pūstų į šoną. Jei nėra galimybės skubiai pasitraukti iš taršos zonos, likite uždarose patalpose arba, 

jei esate lauke, eikite į vidų. Išjunkite vėdinimo, oro tiekimo, kondicionavimo ir šildymo oru sistemas, 

uždarykite langus, orlaides, dūmtraukių sklendes, uždenkite vėdinimo angas, patikrinkite, ar nėra plyšių, 

sandarinkite būsto langus ir duris. Be reikalo neikite į lauką, prireikus išeiti, saugokite kvėpavimo takus: 

užsiriškite sudrėkintą vatos ir marlės raištį arba nosį ir burną prisidenkite drėgnu rankšluosčiu. Jei turite, 

dėvėkite respiratorių. Būtina saugoti odą, tam geriausia tinka vandens nepraleidžiantys drabužiai ir 

avalynė. Grįžę būtinai nusiprauskite po dušu, apsirenkite švariais drabužiais, o užterštus sudėkite į 

polietileninį maišą ir išneškite iš gyvenamųjų patalpų. Ruoškitės galimam evakavimui. Nepasiduokite 

panikai, perspėkite artimuosius, kaimynus. Būkite įsijungę Lietuvos nacionalinio radijo ar televizijos 

programą. Laukite tolesnių nurodymų. 

 

....................................                   ........................................                     ...................................  
(atsakingo asmens pareigos)                                                 (parašas)                                                                        (vardas ir pavardė) 

 

 

_____________________________ 
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UAB „Gazimpeksas“ dujų perpylimo stoties  

Išorės avarinis planas 
 

3 priedas 

 

OBJEKTŲ, PATENKANČIŲ Į TARŠOS ZONĄ, KONTAKTINĖ INFORMACIJA 

 

Eil.

Nr. 

Objekto pavadinimas, 

adresas 

Telefono 

numeris 

Darbuotojų 

sk. 

Objekto veikla 

1 UAB  „TCH“ („Eliuda“), Sedos g. 34 78544 

8 685 00588 

124 Baldų gamyba 

2 VšĮ Telšių apskrities verslo 

inkubatorius, Sedos 34A 

69200 Iki 100 mokymo kursai 

3 UAB „Ežerūna“, Sedos g.34C 53073 47 kelių tiesimas, remontas, 

tiltų statyba 

4 UAB „Čia Market“, Sedos 35A 22222  parduotuvė 

5 UAB „Ecotrailers“, Šiaulių pl. 16 53276  
8 698 73215 

26 Transporto paslaugos 

6 Degalinė „Milda“, Mažeikių g. 1 54004 7 degalinė 

7 UAB „Taigetė“, Mažeikių g. 2 54950 17 automobilių remontas 

8 UAB „Telšių meistras“, Mažeikių g. 

3 

52624 100 statyba 

9 UAB „Baltijos mineralinių vandenų 

kompanija“, Mažeikių g. 4 

22354 33 gėrimų gamyba 

10 UAB „Nova“, Mažeikių g. 18 69250 44 aplinkos tvarkymas 

11 UAB „Žemaitijos pienas“, Sedos g. 

35 

22258, 8 610 

11516 

850 pieno produktų gamyba 

12 UAB ,,Nepriklausoma tyrimų 

laboratorija“, Narutavičiaus g. 4 

22309 50 tyrimų laboratorija 

13 UAB ,,Telšių statyba“, Šiaulių pl.10 53877 97 statyba 

14 UAB ,,Baltic Petroleum“ degalinė, 

Šiaulių pl. 12 

69162 3 degalinė 

15 D. M. Danilevičienės įmonė, Šiaulių 

pl. 16 

8 698 18110 2 logistikos paslaugos 

16 UAB ,,Aušravel“, Šiaulių pl. 18 8 698 08731 13 logistikos paslaugos 

17 UAB ,,S. Jurkus ir partneriai“, 

Šiaulių pl. 18A 

60662 Iki 50 statybinių medžiagų 

parduotuvė 

18 UAB ,,Telšių regiono atliekų 

tvarkymo centras“, Gaudikaičių k., 

Telšių r. 

8 699 80538 5 atliekų priėmimo ir žaliųjų 

atliekų kompostavimo 

aikštelės 

19 UAB ,,Telšių vandenys“ Telšių 

nuotekų valymo cechas, Šiaulių pl. 

11, Gaudikaičių k.  

60740 15 nuotekų valymas 

20 VšĮ „Telšių krepšinio centras“, 

Šiaulių pl. 16 

8 698 45673 3 Sporto organizacijos 

21 R. Sinkevičiaus veterinarijos 

ambulatorija, Šiaulių pl. 7,  

40117, 

8 616 42553 

2 veterinarija 

22 UAB ,,Branša“ motelis, Gaudikaičių 

k. 

75455 21 viešbutis, kavinė 

23 UAB ,,Prie Luksto“, Mažeikių g.18 54789 44 Degalų didm. prekyba  

24 Telšių techninės apžiūros centras, 

Mažeikių g. 13 

69183 36 techninės apžiūros centras 

25 Telšių agrochemija, Mažeikių g.13 69730 1 cheminių medžiagų 

prekyba 

26 UAB ,,Telšių keliai“, Mažeikių g.18 69250 72 Kelių priežiūra, remontas 

27 UAB ,,Raiška“, Mažeikių g. 9 60363 44 santechnikos, dujotiekio 

montavimo ir elektros 

tel:+370%20698%2073%20215
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UAB „Gazimpeksas“ dujų perpylimo stoties  

Išorės avarinis planas 
 

Eil.

Nr. 

Objekto pavadinimas, 

adresas 

Telefono 

numeris 

Darbuotojų 

sk. 

Objekto veikla 

darbai 

28 UAB ,,Lestema“, Mažeikių g. 9A 52905 12 statyba 

29 UAB ,,Balta-mėlyna“, Mažeikių g. 

5A 

54046, 

8 653 15922 

2 autodalys 

30 UAB ,,Žemaitijos keliai“, 

Statybininkų g. 7  

69050 211 kelių tiesimas, remontas, 

tiltų statyba 

31 UAB ,,Virbarta“, Statybininkų g. 3A 53394 32 statyba 

32 UAB ,,Restera“, Statybininkų g. 3 69690 12 maisto produktų gamyba 

33 UAB „SL Group“, Statybininkų g. 

7B-2 

8 699 48275 3 Nekilnojamojo turto nuoma 

34 R. Pilibavičienės įm., Šiaurinės g. 3 53606 8 siuvimas 

35 UAB „Žemaitijos remontas“, Šiaulių 

pl. 18 

55046 23 autoservisas 

36 UAB ,,Analote“, Šiaurinės g. 10/4 8 645 10005 26 mediena, jos gaminiai, 

malkos 

37 UAB „Ignitis“ Telšių skyrius, 

Mažeikių g. 10 

 10 Elektros pardavimas 

38 UAB ,,Huroauto“, Pramonės g. 9 8 614 80840 7 automobilių prekyba 

39 Nacionalinės mokėjimo agentūros 

prie ŽŪM Telšių skyrius, Pramonės 

g. 5 

75708  įstaiga 

40 UAB ,,Elektrovoltas“, Pramonės g. 

11 

60706 41 Elektros įrengimo, remonto 

darbai 

41 UAB ,,2B PACK“, Pramonės g. 17D 51098 169 tara, pakuotės 

42 Parduotuvė „Merė“, Šiaulių pl. 18 8 687 04774  Prekyba maisto produktais 

43 UAB ,,Scandye“, Pramonės g. 17G 51074 77 audinių dažymas 

44 UAB „Robmona”, Šiaulių pl. 16 8 698 73215 50 sunkvežimių ir traktorių 

servisas 

45 N. Kolesinskio PĮ, Pramonės g. 19B 8 687 19528 5 logistikos paslaugos, 

mediena 

46 UAB ,,Telšių gelžbetonis“, Pramonės 

g. 15/Statybininkų g.2 

52605 49 betono gaminiai 

47 Nakvynės namai, Pramonės g. 18A 75609  įstaiga 

48 UAB „Slėnis”, Mažeikių g.7 51066 92 Medienos apdirbimas 

49 Privačių gyvenamųjų namų kvartalas, 

Sedos g. 36–Sedos g. 48 

 30 gyvenamieji namai 

 

_____________________________ 
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UAB „Gazimpeksas“ dujų perpylimo stoties  

Išorės avarinis planas 
 

DERINIMO LAPAS 

 

 

 

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo 

departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 

Šiaulių priešgaisrinės gelbėjimo valdybos 

Telšių priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos 

viršininkas 

 

 

 

 

 

 

Raimundas Šakinis 

 

 

 

 

___________________ 

   

Telšių apskrities vyriausiojo policijos 

komisariato Telšių rajono policijos 

komisariato viršininkė 

 

 

 

 

Aurelija Kontrimienė 

 

 

___________________ 

   
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie 

Sveikatos apsaugos ministerijos Telšių 

departamento direktorė 

 

 

 

 

Giedrė Ligeikienė 

 

 

___________________ 

   

Aplinkos apsaugos departamento prie 

Aplinkos ministerijos Šiaulių valdybos Telšių 

aplinkos apsaugos inspekcijos viršininkė 

 

 

Renata Stankuvienė 

 

 

 

 

___________________ 

   

 

 

 

 

 

  


