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Kitos Lietuvos žinios

ČEMPIONATAS:

Klaipėdoje rengiamose pratybose bus imituojama cheminė avarija
2017 rugsėjo mėn. 28 d. 09:33:29
Valentina Gudienė, Elta

Klaipėdos apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba ketvirtadienį pirmą kartą
Lietuvos pajūryje organizuoja didžiulio masto pratybas, imituosiančias didelės
cheminės avarijos konteinerių terminale avarijos likvidavimą ir nukentėjusiųjų
gelbėjimą.
1

Monrealyje vykstančio
pasaulio sportinės gimnastikos
čempionato moterų
daugiakovės atrankos
varžybose trečiadienį Lietuvos atstovė
Agata Vostruchovaitė užėmė 72-ąją vietą.

STARTAS: ketvirtadienį Jonavos
sporto arenoje startuoja 13-asis
Nacionalinės krepšinio lygos sezonas;
atidarymo rungtynėse Jonavos „Jonava“
susitinka su Kauno „Žalgirio-2“
krepšininkais.
Daugiau

Respublika
rekomenduoja

Labiausiai
skaitomi
(per 72 val.)

Daugiausiai
komentuoti
(per 72 val.)

1. Seimūnai padidino algas. Sau!
2. Kodėl valstybė 9 kailius lupa?
3. Kiek Seimo narių taps išdavikais?
4. Partija įtariama kriminaliniais
nusikaltimais? Na ir kas? Juk Lietuvoje,
ne Švedijoje
5. R.Paksas: Lietuvoje vyksta tikrų
tikriausias parlamentinis valdžios
perversmas
6. Šešėlinis Seimo narys G.Paluckas
7. Darbas už ačiū - nevilioja
8. Aplinkos ministerija pjudo žemaičius
9. Idėja Lietuvai: nesupriešinkime žmonių
10.Mokytojai vėl grasina streiku
11.Ūkininkai taip patvinusių laukų nėra matę
12.Korupciją užsmaugsim akcijomis
Klaipėdoje rengiamose pratybose bus imituojama cheminė avarija. Egidijaus Jankausko nuotr.

13.Socdemų partija - sau, Seimo socdemai sau

Uostai, terminalai ir saugyklos, taip pat ir pavojingų krovinių saugyklos neretai yra
arti gyvenamųjų rajonų, tad nelaimės atveju gali nukentėti didelis skaičius
gyventojų, ši problema aktuali ir Klaipėdos regiono gyventojams. Pratybos vyks
uosto teritorijoje, laivų krovos bendrovėje „Klaipėdos Smeltė“.
Pratybose dalyvaus Klaipėdos valstybinė jūrų uosto direkcija, Lietuvos
kariuomenės kariai (statistai), Vidaus reikalų ministerijos, Priešgaisrinės
apsaugos ir gelbėjimo departamentas atstovai, Pietų Suomijos gelbėjimo
tarnyba, Hamburgo ugniagesių ir gelbėtojų tarnyba, Vymsio savivaldybė, Turku,
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Hamburgo, Nantalio uosto atstovai. Pratybose taip pat dalyvaus mokslo ir žinių
institucijų atstovai - Vilnius Gedimino technikos universitetas, Hamburgo
technologijų universitetas, Turku universitetas, Lenkijos saugos ir patikimumo
asociacija, Euroacademy.
Projektas bei pačios pratybos, pasak Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamento, paskatins geresnį koordinavimą ir komunikaciją, pasirengimą
nelaimėms, padės sumažinti žūčių ir turtinių praradimų riziką bei prisidės prie
efektyvesnių neatidėliotinų veiksmų įvykus nelaimei.
Klaipėdos apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba kartu su kitais partneriais
dalyvauja Turku universiteto Suomijoje vadovaujamame projekte „Ekstremalių
situacijų poveikio švelninimas Baltijos jūros regiono uostuose (HAZARD)“.
Projektas yra finansuojamas INTERREG Baltijos jūros regiono programos
2014-2020 finansiniu instrumentu.
Trečiadienį Klaipėdoje prasidėjo tarptautinė konferencija „Ekstremalių situacijų
poveikio švelninimas Baltijos jūros regiono uostuose (HAZARD)“. Į konferenciją
atvyko gausus būrys svečių ne tik iš Lietuvos, bet ir užsienio. Pagrindinis projekto
uždavinys - suburti logistikos operatorius, gelbėjimo tarnybas ir atitinkamas
regionines ir vietos valdžios institucijas, siekiant spręsti didelio masto nelaimių
Baltijos jūros regiono uostose rizikos problemą.

Dienos klausimas
Ar džiaugiatės, kad artėjant
valstybės šimtmečiui atsiranda
vis daugiau istorinių radinių?
Džiaugiuosi, nes tai stiprina mūsų
valstybingumą
Žinoma, kad taip, bus smagiau
paminėti šimtmetį turint svarbius
Lietuvai dokumentus
Viskas atrodo šiek tiek įtartina gal pati valdžia specialiai tai
viešina tik dabar?
Man nesvarbu

Pasidalink:
Versija spausdinti

Nesutinkate - diskutuokime!

Apklausa

Straipsnio komentarai
Vardas:

El. paštas:

Ar mobilus telefonas gali tapti
nelaimės priežastimi?
Gali, jeigu einant gatve ar
važiuojant automobiliu naudojiesi
telefonu
Negali, jeigu mobiliuoju naudojiesi
tada, kada tikrai reikia
(skambinant ar rašant žinutes)
Kartais gali, apie tai nepagalvojau

Liko simbolių: 1000
Neturiu nuomonės

Respublika.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, keiksmažodžiais pagardintus, su tema nesusijusius, kito
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asmens vardu pasirašytus, įstatymus pažeidžiančius, šlamštą reklamuojančius ar nusikalsti kurstančius
komentarus. Jei kurstysite smurtą, rasinę, tautinę, religinę ar kitokio pobūdžio neapykantą, žvirbliu išskridę jūsų
žodžiai grįždami gali virsti toną sveriančiu jaučiu - specialiosioms Lietuvos tarnyboms pareikalavus suteiksime
jūsų duomenis.

Stop kadras

Orų prognozė
Šiandien
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Horoskopai

Valiutų kursai
USD - 1.1787

PLN - 4.2971

RUB - 67.8176

CHF - 1.1456

GBP - 0.8877

NOK - 9.3533
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