Dideli kiekiai pavojų keliančio, yrančio asbesto laikomi ant
stogų ir sandėliuojami sodybose

Tarybų Sąjungos laikais į Lietuvą buvo įvežta apie 700 tūkstančių tonų asbesto. Remiantis
savivaldybių Aplinkos ministerijai pateiktais duomenimis, šiuo metu ant individualių namų stogų dar yra
daugiau nei 400 tūkstančių tonų, o ant viešosios paskirties pastatų apie 63 tūkstančiai tonų asbesto. Šie skaičiai
rodo, kad didžioji dalis asbesto dar nepašalinta, todėl skirta lėšų asbesto gaminiams surinkti. Nuo 2005 metų
Lietuvoje įsigaliojo Vyriausybės draudimas naudoti asbestą. Gyvenamojoje aplinkoje gaminių, turinčių asbesto,
galima rasti stoguose, ugniai atspariose sienose, pertvarose, duryse, vamzdynų šilumos izoliacinėje dangoje,
elektros įrenginiuose, senesnių transporto priemonių stabdžių ir sankabų detalėse, ugniai atspariuose tekstilės
bei kituose gaminiuose. Buvo metas kai asbestas netgi buvo naudojamas gaminant cigarečių filtrus ir
dujokaukes.
Tarptautinis vėžio tyrinėjimo centras asbesto gaminius pripažino I kategorijos kancerogenais.
Įvežti asbestą į Lietuvą ir naudoti jo gaminius šalyje uždrausta jau prieš gerą dešimtmetį – nuo 2005 m. Tačiau
nemenkai išplisti asbestas spėjo jau iki to. Ekspertų teigimu, Lietuvoje buvo panaudota apie 1 mln. tonų
asbesto gaminių, o didžiausią dalį – net 96 proc. – sudaro šiferio stogai. Pavojingiausiais žmogaus sveikatai –
laiko išbandymo neatlaikantis, trumpantis ar yrantis asbestas, tačiau sveikų, dar tarybiniais metais uždengtų
pastatų stogų lieka vis mažiau.
Lietuvoje asbestas intensyviai buvo naudojamas nuo 1961 m. – maždaug per tris dešimtmečius
šios medžiagos buvo sunaudota per 700 tonų. Vėliau 1990 – 2002 m. kasmet po 3 - 4 tonas asbesto į Lietuvą
buvo įvežama iš užsienio. Kol asbesto statiniai ir konstrukcijos yra nepakitusios formos, didelio pavojaus
žmonių sveikatai ši medžiaga nekelia, tačiau įveiktas laiko asbestas tampa kenksmingesnis. Suardžius asbesto
konstrukciją, į aplinką pasklinda labai smulkios, akimi nematomos skaidulos (plaukeliai), kurios patekusios į
žmogaus plaučius sukelia įvairių sveikatos sutrikimų, o ilgainiui gali nulemti ir vėžinius susirgimus. Pasak
specialistų tvarkydami jau pažeistą ir savo pavidalą pakeitusį asbestą – nuimdami, lupdami šiferio stogus,
žmonės turėtų būti atsargesni ir atsakingesni. Itin didelis gyventojų dėmesys atkreiptinas į asbesto šalinimą –
nuėmus stogą, būtina tinkamai pasielgti su atliekomis. Suvertus asbesto krūvą kur nors sodybos kampe, į
šiukšlinę ar miško pakrašty, problema nėra išsprendžiama, nes asbesto plaukeliai vis tiek patenka į aplinkos
orą.

Šiferio stogą pasikeisti norintys gyventojai jau kuris laikas gali pasinaudoti Lietuvos
kaimo plėtros 2014 – 2020 m. programos parama, o tai leidžia saugiai atsikratyti asbesto gaminių.
Stogą, pagamintą naudojant asbestą, tikrai yra geriau kaip įmanoma saugiai pašalinti. Pastangų šalinti
asbestą per pastarąjį laiką dėta nemenkai, tačiau iki tikslo dar geras kelias. Valstybės kontrolės
duomenimis, per pastaruosius 7 – erius metus pašalinto asbesto kiekis nesiekia 10 proc. viso šalyje
kadaise naudoto asbesto. Tačiau kasmet atsiranda naujų gyventojų, norinčių keisti asbesto stogo dangą.
Pareiškėjas gali gauti paramą asbesto stogo dangai pasikeisti iki 2000 Eur, o kompensacija gali siekti
50 proc. stogo dangai keisti reikiamos sumos.

