
LIKUSIŲ NUO KARO SPROGMENŲ GRĖSMĖS IR RIZIKOS 

VERTINIMO DUOMENŲ RINKINIO  

LKSGRV SPECIFIKACIJA 

 

VIEŠO NAUDOJIMO 

 

LEIDIMAS - 1 

2022 m. liepos 1 d.



 

TURINYS 

Bendroji LKSGRV informacija ....................................................................................................................... 3 

Sluoksnio SGRT_VERTINIMAS struktūra ................................................................................................... 3 

 

  



3 
 

1 SGRT – sprogmenų grėsmės rizikos tikimybė. 
2 RT – rizikos tikimybė. 
 

Bendroji LKSGRV informacija 

LKSGRV – likusių nuo karo sprogmenų grėsmės ir rizikos vertinimo duomenų rinkinys (sutrumpintas 

pavadinimas LKSGRV). 

Likusių nuo karo sprogmenų grėsmės ir rizikos vertinimo žemėlapių (toliau – duomenų rinkinys) 

sudarymas apibrėžtas Likusių nuo karo sprogmenų išvalymo ir prevencijos programos įgyvendinimo 

priemonių plano, patvirtinto krašto apsaugos ministro ir vidaus reikalų ministro 2013 m. liepos 18 d. 

įsakymu Nr. V-628/IV-612 „Dėl Likusių nuo karo sprogmenų išvalymo ir prevencijos programos ir 

Likusių nuo karo sprogmenų išvalymo ir prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plano 

patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ir vidaus reikalų ministrų 2021 m. kovo 26 d. 

įsakymo Nr. V-211 redakcija). 

Duomenų rinkinys nustato rizikos susidurti su standartiniais sprogmenimis tikimybę ir jų keliamų 

grėsmių vertinimą skirtą prevencinių darbų, padedančių išvengti tokių teritorijų keliamo pavojaus arba 

jį sumažinti, taikymui. Duomenys kaupiami ir saugojami ESRI File Geodatabase formatu. 

Sluoksnio SGRT_VERTINIMAS struktūra 

Bendra informacija: 

Sluoksnio 
pavadinimas 

Duomenų 
tipas 

Duomenų 
padengimas 

Pastabos 

SGRT_VERTINIMAS Plotinis 
Lietuvos Respublikos 

teritorija 

Sluoksnyje saugoma informacija apie 
likusių nuo karo sprogmenų grėsmės ir 
rizikos vertinimo duomenis. 

 

Kaupiama atributinė informacija: 

Laukas Tipas Kaupiami duomenys 

GRID_ID 50, Text Gardelės identifikavimo kodas 

VERT_BALAS Short Integer Gardelės vertinimas balais nuo 1 iki 5 

RT_LYGIS 30, Text Rizikos tikimybės lygis gardelėje 

RT_IVERTINIMAS 200, Text Rizikos tikimybės įvertinimas gardelėje 

ATNAUJINIMO_DATA Date Duomenų atnaujinimo/ keitimo data 

DUOMENU_SALTINIS 20, Text Pradinių duomenų savininkas 

VERSIJA Short Integer Duomenų publikavimo versija/ leidimas 

 

Rizikos tikimybės susidurti su standartiniais sprogmenimis įvertinimo kriterijai: 

Rizikos tikimybės įvertinimas Rizikos tikimybės lygis Vertinimo balai 

Galima susidurti su standartiniais sprogmenimis 

žemės paviršiuje, galimi nelaimingi atsitikimai 
labai didelė tikimybė 5 

Galima susidurti su standartiniais 

sprogmenimis, vykdant žemės judinimo darbus, 

galimi nelaimingi atsitikimai, vykdant ūkinę 

veiklą 

didelė tikimybė 4 

Galima susidurti su standartiniais 

sprogmenimis, vykdant žemės kasimo darbus 

paviršiuje, galimi nelaimingi atsitikimai  

vidutinė tikimybė 3 



Galima susidurti su standartiniais 

sprogmenimis, vykdant didelės apimties žemės 

darbus visoje teritorijoje, maža nelaimingo 

atsitikimo galimybė, vykdant žemės darbus 

maža tikimybė 2 

Galimybė susidurti su standartiniais 

sprogmenimis, esant specifinėms sąlygoms 
labai maža tikimybė 1 

 

PASTABA. Duomenų rinkinys yra informacinio ir rekomendacinio pobūdžio, kai rekomenduojama 

vykdyti planinius sprogmenų neutralizavimo darbus, taikyti kitus prevencinius darbus ir veiklos 

apribojimus teritorijose, kurios įvertintos aukščiausiais vertinimo balais. Galutiniai sprendimai dėl su 

sprogmenimis susijusios veiklos priimami vadovaujantis kitais teisės aktais ir procedūromis. 


