Civilinės saugos būklės valstybės ir
savivaldybių institucijose ir įstaigose, kitose
įstaigose ir ūkio subjektuose patikrinimų
organizavimo
ir
atlikimo,
privalomų
nurodymų
pašalinti
civilinę
saugą
reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus
davimo ir vykdymo tvarkos aprašo
1 priedas
ŪKIO SUBJEKTŲ REITINGAVIMAS, ATSIŽVELGIANT Į JŲ VYKDOMOS VEIKLOS
RIZIKINGUMĄ, IR JŲ SUSKIRSTYMAS Į GRUPES
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Lentelė. Ūkio subjektų reitingavimas, atsižvelgiant į jų vykdomos veiklos rizikingumą
Ūkio
Ūkio subjekto kategorija
subjekto
grupė
Pirmos,
1
antros ir trečios kategorijos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbios
įmonės, įtrauktos į nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių sąrašus,
išskyrus šios lentelės 6 punkte paminėtus ūkio subjektus
Aukštesniojo ir žemesniojo lygio pavojingųjų objektų veiklos vykdytojai
10 ir daugiau darbuotojų turintys ūkio subjektai, tvarkantys pavojingąsias atliekas
Ūkio subjektai, kurie steigia ar yra įsteigę ir eksploatuoja valstybinės reikšmės
atliekų tvarkymo objektus
Ūkio subjektai, kurie teikia centralizuoto šilumos tiekimo paslaugas
Viešieji geriamojo vandens tiekėjai ir nuotekų tvarkytojai
Ūkio subjektai, kurie yra valstybinės reikšmės objektai arba eksploatuoja jiems
priklausančius valstybinės reikšmės objektus, išskyrus ūkio subjektus,
patenkančius į šios lentelės 1 punkte paminėtus veiklų sąrašus
Nepavojingąsias atliekas tvarkantys ir šalinantys ūkio subjektai
Pavojingas chemines medžiagas ir mišinius tvarkantys ūkio subjektai, kurių
projektinis sandėliavimo pajėgumas 100 ir daugiau tonų
Trečiosios arba ketvirtosios grupės biologines medžiagas savo veikloje
naudojantys ūkio subjektai
Mechaninio biologinio apdorojimo įrenginius eksploatuojantys ūkio subjektai
Ūkio subjektai, kurie verčiasi apdirbamąja gamyba pagal Ekonominės veiklos
rūšių klasifikatorių (EVRK 2 red.), patvirtintą Statistikos departamento prie
Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d.
įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus
patvirtinimo“, kai ūkio subjekte ar jo struktūriniame padalinyje vienu metu dirba
100 ar daugiau žmonių
Nerūšiuotas komunalines atliekas surenkantys ūkio subjektai
Visi kiti nepaminėti ūkio subjektai
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Pastabos:
1. Ūkio subjektų kategorijų rizikingumas įvertintas atsižvelgiant į Rizikos vertinimu pagrįstos
ūkio subjektų veiklos priežiūros gairių, patvirtintų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir
Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2012 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. 1R-23/4-892, nuostatas.
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2. Įvertintas ne atskirų ūkio subjektų, o ūkio subjektų kategorijų rizikingumas, atsižvelgiant į
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus
2014 m. sausio 30 d. įsakymo Nr. 1-37 ,,Dėl Kriterijų ūkio subjektams ir kitoms įstaigoms, kurių
vadovai turi organizuoti ekstremaliųjų situacijų valdymo planų rengimą, derinimą ir tvirtinimą, ir
ūkio subjektams, kurių vadovai turi sudaryti ekstremaliųjų situacijų operacijų centrą, patvirtinimo“
nuostatas.
3. Ūkio subjektai suskirstyti į grupes pagal balų skaičių balų mažėjimo tvarka.
4. Ūkio subjektų rizikingumas įvertintas pagal ūkio subjektų veiklos pobūdžio ir (ar) veiklos
sutrikdymo pavojingumo įvertinimo rodiklio ir galimų neigiamų padarinių poveikio rodiklio
santykį. Ūkio subjektai, atitinkantys kelis veiklos pobūdžio ir (ar) veiklos sutrikdymo pavojingumo
rodiklius, įvertinti pagal didesnio pavojingumo grupės rodiklį.
5. Ūkio subjektai, kurie buvo įvertinti 1 200 ar 1 600 balų, yra priskirti I grupei. Ūkio
subjektai, kurie buvo įvertinti 800 ar 900 balų, yra priskirti II grupei. Ūkio subjektai, kurie buvo
įvertinti 400 ar 600 balų, yra priskirti III grupei. Ūkio subjektai, kurie buvo įvertinti mažiau negu
300 balų, yra priskirti IV grupei.
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