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Projektas

„Krizinio reagavimo matrica- naujas požiūris į krizių valdymą abipus 
sienos”

• Finansuojamas pagal INTERREG VA Lietuvos ir Lenkijos 
bendradarbiavimo per sieną programą

• Projekto biudžetas: 995275,81 EUR



Partneriai

• Korycino savivaldybė, 

• Vilniaus rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba, 

• Vilniaus rajono ugniagesiai savanoriai.



Projekto tikslai

Bendras projekto tikslas yra krizių valdymo ir žmonių apsaugos Lenkijos ir Lietuvos pasienio 
zonoje stiprinimas.

Konkretūs tikslai:

• Infrastruktūros plėtra ir techninė pagalba gelbėjimo tarnyboms pasienio zonoje; 

• Visuomenės informuotumo apie prevenciją didinimas ir pasienio gyventojų parengimas 
kritinėms situacijoms ir nelaimėms; 

• Bendros krizinių situacijų Lenkijos ir Lietuvos pasienio zonoje koordinavimo sistemos 
kūrimas;

• Gaisrininkų gebėjimų tobulinimas; 

• Bendrų iniciatyvų skaičiaus augimo skatinimas priešgaisrinės saugos srityje; 

• Pastovaus bendradarbiavimo institucijų lygmenyje – bendradarbiavimo tinklo tarp 
tarnybų atsakingų už saugumą ir gelbėjimą sukūrimas. 



Veiksmai

• Projekto valdymas

• Tarpvalstybinės priešgaisrinės infrastruktūros plėtra 

• Bendri mokymai pasienio gaisrininkams 

• Tarpvalstybinis krizinio valdymo tinklas 

• Informacija ir viešinimas

• Projekto pabaiga 



Rezultatai

• 3 įsitraukę projekto partneriai; 

• 7 projekto darbuotojai; 

• 2 atnaujinti pastatai,  

• 7 įsigytos įrangos vnt.,  

• 4 bendri mokymai - 90 mokymų dalyvių, 

• 1 seminaras - 20 seminaro dalyvių, 



Mokymo programa

• Sąvoka ir bendrosios saugumo sąlygos

• Krizinės situacijos samprata

• Krizių valdymo etapai

• Civilinis planavimas, planavimo dokumentai

• Institucinė krizių valdymo sistema

• Krizių valdymo sistema ir įrankiai 

• Informacijos reikšmė krizių valdymo sistemoje 

• Tarpvalstybinio bendradarbiavimo krizių valdymo srityje sąlygos 



Saugumas



Trys aspektai

• subjektyvus, 

• dalykinis,

• ateities.



Saugumas kaip:

• būklė: ramybės, saugumo, laisvė nuo grėsmių, baimės ar atakos.  

• procesas, kuriame saugumo statusas ir jo organizavimas priklauso nuo 
nuolatinių dinamiškų pokyčių atsižvelgiant į natūralius poveikius ir 
sąlygas. 



• Saugumas reiškia nuolatinę asmenų, vietos bendruomenių, valstybių 
ir tarptautinių organizacijų veiklą kuriant norimą saugumo lygį.



SAUGUMAS

BŪKLĖ, KURI SUTEIKIA SAUGUMO JAUSMĄ IR JO IŠLAIKYMO GARANTIJĄ BEI  
GALIMYBĘ TOBULĖTI. VIENAS IŠ PAGRINDINIŲ ŽMOGAUS POREIKIŲ, TAI 
SITUACIJA BE RIZIKOS, KO NORS, KĄ ŽMOGUS LABAI VERTINA. PAVYZDŽIUI, 
SVEIKATA, DARBAS, PAGARBA, JAUSMAI, MATERIALINĖS GERYBĖS. 
IŠSKIRIAMAS:

• GLOBALINIS, REGIONINIS, VALSTYBINIS SAUGUMAS; 

• KARINIS, POLITINIS, VISUOMENINIS SAUGUMAS; 

• FIZINIS, PSICHINIS, SOCIALINIS SAUGUMAS; 

• STRUKTŪRINIS IR ASMENS SAUGUMAS. 



LR NACIONALINĖ SAUGUMO STRATEGIJA

Dalijama į šiuos sektorius:  

• Išorinį saugumą

• Karinį saugumą

• Vidinį saugumą

• Civilinį saugumą

• Socialinį saugumą

• Ekonominį saugumą

• Ekologinį saugumą

• Informacijos ir telekomunikacijų saugumą



Grėsmės:

• Politiniai veiksniai turintys išorinį aspektą

• Politiniai veiksniai turintys vidinį aspektą



Krizinės situacijos samprata



Krizinė situacija

Situacija turinti neigiamos įtakos žmonių, didžia dalimi turto arba 
aplinkos saugumo lygiui, sukelianti ženklius apribojimus atitinkamų 
viešojo administravimo organų veikloje dėl pajėgų ir išteklių 
nepakankamumo. 



• Tam, kad kalbėtume apie krizinę situaciją, būtina kad vienu metu 
veiktų du veiksniai:

• situacija neigiamai veikianti žmonių, didžia dalimi turto ar aplinkos 
saugumo lygį; 

• ženklus atitinkamų viešojo administravimo organų veiklos apribojimas 
dėl pajėgų ir išteklių nepakankamumo. 



Grėsmių tipologija

• POTVYNIS

• EPIDEMIJA 

• CHEMINĖ TARŠA

• TELEKOMUNIKACIJOS SISTEMŲ IR PASLAUGŲ FUNKCIONAVIMO TRUKDŽIAI

• TRUKDŽIAI ENERGETIKOS SISTEMOJE

• TRUKDŽIAI DEGALŲ SISTEMOJE

• TRUKDŽIAI DUJŲ SISTEMOJE

• STIPRUS ŠALTIS/INTENSYVŪS SNIEGO KRITULIAI 

• URAGANAS



GRĖSMIŲ TIPOLOGIJA, TĘSINYS

• DIDELĮ PLOTĄ APIMANTIS GAISRAS
• EPIZOOTINĖS LIGOS
• MASINIS SUSIRGIMAS VIENA LIGA VIENOJE VIETOJE
• NELAIMĖ JŪROJE
• SAUSRA/ KARŠTIS
• RADIACINĖ TARŠA
• MASINIS VIEŠOSIOS TVARKOS TRIKDYMAS 
• TERORO POBŪDŽIO VEIKSMAI
• IT SISTEMŲ IR TINKLŲ FUNKCIONAVIMO TRIKDYMAS
• HIBRIDINIAI VEIKSMAI



KRIZIŲ VALDYMAS

• Tai viešojo administravimo organų, esančių nacionalinio saugumo 
valdymo elementas, veikla, kurios esmė krizinių situacijų prevencija, 
pasirengimas jas kontroliuoti pagal numatytus veiksmus, reagavimas 
krizių atveju, jų pasekmių šalinimas bei išteklių ir ypatingai svarbios 
infrastruktūros atkūrimas.



Krizių valdymo etapai

• prevencija;

• pasirengimas;

• reagavimas;

• atkūrimas.



1 etapas. Prevencija

• Pavojaus šaltinių eliminavimas. 

• Reagavimo tarnybų rengimas techniniu, personalo ir apmokymų 
atžvilgiu. 



2 etapas. Pasirengimas

• Materialinis, techninis ir organizacinis pasirengimas,

• Visuomenės švietimas.



3 etapas. Reagavimas

• Tinkamas reagavimo etapo tikslas – teikti pagalbą aukoms ir sumažinti 
antrinę žalą bei nuostolius. 

2 institucijų rūšys

• Reagavimo organai

• Krizių valdymo organai.



Priklausomai nuo įvykio mąsto ir pobūdžio, gali įvykti krizinė situacija, 
tuomet paramą užtikrina: 

• vaivada

• starosta, 

• viršaitis/meras/prezidentas



4 etapas. Atkūrimas

• Nereikia lyginti krizinės situacijos pasekmių šalinimo (tai viešojo 
administravimo organų pareiga) su grėsmių pasekmių šalinimu. 



Civilinis planavimas, 
planavimo dokumentai



Civilinis planavimas

• Visos organizacinės priemonės skirtos parengti viešąjį administravimą 
krizių valdymui; 



• Tai ne tik planavimo dokumentų paruošimo procesas, bet taip pat 
išteklių ir visų kitų organizacinių veiksmų parengimas siekiant 
tinkamai parengti administravimą krizių valdymui.  



Užduotys civilinio planavimo srityje apima: 

• krizių valdymo plano parengimą; 

• struktūrų vykdomų krizinėse situacijose parengimą; 

• išteklių, būtinų užduočių, numatytų krizių valdymo plane įvykdymui, 
paruošimą ir palaikymą; 

• duomenų bazių reikalingų krizių valdymo procese palaikymą;  

• sprendimų labai svarbios infrastruktūros sunaikinimo ar 
funkcionavimo sutrikdymo atveju parengimas; 

• užtikrinimas, kad būtų laikomasi krizių valdymo planų ir kitų šioje 
srityje parengtų kompetentingų viešojo administravimo organų planų, 
kurių įgyvendinimo pareiga atsiranda dėl atskirų įstatymų.  



Krizių valdymo planai

• Nacionalinis krizių valdymo planas bei vaivadijos, apskrities ir valsčių 
krizių valdymo planai,

• Nacionalinio saugumo grėsmių ataskaita. 



• Vidaus reikalų ministras po konsultacijų su Vyriausybės saugumo 
centro direktoriumi išduoda potvarkį, pagal kurį vaivados gauna 
nurodymus krizių valdymo planams vaivadijos lygmeniu. 

• Vaivados užduotims krizių valdymo klausimais priklauso civilinio 
planavimo užduočių vykdymas, tarp jų įsakymų starostoms dėl krizių 
valdymo plano išdavimas. 

• Starostos užduotims krizių valdymo klausimais priklauso civilinio 
planavimo užduočių vykdymas, tarp jų įsakymų valsčiaus organams 
dėl krizių valdymo plano išdavimas. 



• Norint pasiekti atskirų planų nuoseklumą jie pagrįsti bendrais 
išvestiniais dokumentais. Tie dokumentai, tai: 

• Išvados iš ataskaitos dėl grėsmių nacionaliniam saugumui (planams 
sudaromiems centriniame lygmenyje); 

• Vidaus reikalų ministro  gairės (vaivadijos planams); 

• Vaivados rekomendacijos (apskrities planams);

• Starostos rekomendacijos (valsčiaus planams).



Saugos tinklas

• Potencialių grėsmių sąrašas nurodant pagrindinį subjektą atsakingą už 
jų pašalinimą bei bendradarbiaujančius subjektus. 



Planavimo ciklas

Išskyrus jau esančius dokumentus, teisingas planavimas turėtų būti paremtas 
organizuoto veikimo ciklu, kurį sudaro šie etapai:

• analizė (grėsmės, turimi pajėgumai ir priemonės, iki šiol pasiekti plano 
taikymo efektai ir pan.); 

• plano sudarymas (arba koregavimas);

• plano diegima s(žmonių apmokymas, techniniai ir organizaciniai pokyčiai ir 
pan.); 

• atlikimas (arba bandymas per pratybas); 

• pakartotinė analizė ir pan. 



• planas yra priemonė;

• ciklo planavimas metodu;

• galutinis  planavimo tikslas yra žmonių komandos, numatomos 
reagavimui krizinėse situacijose, apmokymas ir aprūpinimas. 



Krizių valdymo organai



Centrinis lygmuo 

• Ministrų taryba vykdo krizių valdymo priežiūrą LR. 

• Skubiais atvejais krizių valdymą vykdo vidaus reikalų ministras, 
nedelsiant informuoja apie savo veiksmus Ministrų tarybos 
pirmininką.  

• Vidaus reikalų ministro priimti sprendimai nagrinėjami artimiausiame 
Ministrų tarybos posėdyje. 

• Ministrai vadovaujantys Vyriausybės administracijos veiklai bei 
centrinių tarnybų vadovai įgyvendina, pagal savo kompetenciją, krizių 
valdymo užduotis. 



Vaivadijos lygmuo

• Organas atitinkamas krizių valdymo klausimais vaivadijos teritorijoje 
yra vaivada. 

• Vaivada užtikrina visų, vaivadijoje veikiančių Vyriausybės ir savivaldos 
institucijų bendradarbiavimą bei vadovauja jų veiklai siekiant išvengti 
grėsmių bei pašalinti jų pasekmės ar jų išvengti. 



Apskrities lygmuo

• Organas kompetentingas krizių valdymo klausimais apskrities 
teritorijoje yra starosta kaip apskrities valdybos pirmininkas. 

• Starosta yra vyriausybės administracijos organas, o to pasėkoje 
apskrities tarnybų, inspekcijos ir ugniagesių vadovas. 



Valsčiaus lygmuo

• Organas kompetentingas krizių valdymo klausimais valsčiaus  
teritorijoje yra viršaitis, meras, miesto prezidentas. 

• Civilinio planavimo srities užduotis viršaitis, meras, miesto prezidentas 
vykdo pasitelkdamas valsčiaus (miesto) organizacinius padalinius 
krizių valdymo klausimais. 



Krizių valdymo sistema ir įrankiai 

• Imtis veiksmų krizių valdymo srityje yra organo atsakingo už krizių 
valdymą įsipareigojimas, kuris pirmas gavo informaciją apie iškilusį 
pavojų. 

• Šis organas nedelsiant informuoja apie atsiradusį įvykį atitinkamai 
viršesnį ir žemesnį organą, tuo pačiu pristato situacijos vertinimą bei 
teikia informaciją apie ketinamus vykdyti veiksmus. 



Centrinis lygmuo

• Prie Ministrų tarybos veikia Vyriausybės krizių valdymo grupė, kuri 
atlieka patariamojo ir konsultacinio organo funkciją krizių valdymo 
srityje vykdomos veiklos inicijavimo ir koordinavimo klausimais.  



• Vyriausybės saugumo centras tekia paslaugas Ministrų tarybai, 
Ministrų tarybos pirmininkui, grupei ir vidaus reikalų ministrui krizių 
valdymo klausimais bei vykdo nacionalinio krizių valdymo centro 
funkciją. 

• Centro užduotims priklauso viešojo administravimo organų 
informacinės politikos koordinavimas krizinių situacijų atveju. 

• Ministrai ir vyriausybės administracijos centriniai organai sudaro krizių 
valdymo centrą. 



Vaivadijos lygmuo

• Pagalbinis vaivados organas siekiant užtikrinti su krizių valdymu 
susijusias užduotis yra vaivadijos krizių valdymo grupė, kurią sudaro 
vaivada ir nurodo jos sudėtį, organizaciją, būstinę bei darbo rėžimą. 



Apskrities lygmuo

• Starosta vykdo su krizių valdymu susijusias užduotis pasitelkdamas 
apskrities krizių valdymo grupę, kurią sudaro starosta ir apibrėžia jos 
sudėtį, organizaciją, būstinę ir darbo rėžimą. 

• Apskrities grupė apskrities teritorijoje vykdo užduotis numatytas 
vaivadijos grupei.



Valsčiaus lygmuo

• Viršaičio, mero, miesto prezidento pagalbinis organas užtikrinant 
krizių valdymo srities užduotis yra valsčiaus krizių valdymo grupė, 
kurią sudaro viršaitis, meras, miesto prezidentas ir apibrėžia jos 
sudėtį, organizaciją, būstinę bei darbo rėžimą. 

• Valsčiaus grupė valsčiaus teritorijoje vykdo užduotis numatytas 
vaivadijos grupei. 

• Viršaitis, meras, miesto prezidentas gali sudaryti valsčiaus (miesto) 
krizių valdymo centrus. 



Informacijos reikšmė krizių 
valdymo sistemoje



• INFORMACIJA – žinių elementas komunikuojamas, kažkam 
perduodamas kalbos ar kito kodo pagalba, taip pat tai, kas tam 
tikroje situacijoje gali suteikti kokių nors žinių. 



INFORMACIJA

• PREKĖ, lygiavertė ar vertingesnė už materialines gerybes

• ĮRANKIS, padeda mums modeliuoti aplinką

• IŠTEKLIUS, užtikrina pranašumą prieš konkurenciją



GEROSIOS INFORMACIJOS SAVYBĖS

• Naudingumas

• Patikrinamumas

• Suprantamumas

• Aktualumas

• Patikimumas

• Pilnumas

• Tikrumas

• Universalumas



PROBLEMOS SUSIJUSIOS SU INFORMACIJOS 
APIE GRĖSMES KAUPIMU 
• Labai dažnai yra tendencija žinoti labai daug (ar žinoti iš vis viską) 

• Dažniausia trūksta duomenų, kurie tam tikru metu yra reikalingi

• Informacinėje sistemoje yra duomenų perteklius

• Daug turimų duomenų pasensta, kol juos kas nors panaudoja. 



Bendradarbiavimo per sieną 
sąlygos krizių valdymo srityje



Nacionalinė priešgaisrinės apsaugos ir 
gelbėjimo sistema
• NPAGS, tai sudedamoji vidinio valstybės saugumo dalis, kurios tikslas 

gelbėti gyvybę, turtą, aplinką, gaisrų, gaivalinių nelaimių ar kitų 
vietinių grėsmių prognozavimas ir gesinimas. 

• Sistema kaupia priešgaisrinės apsaugos tarnybas, kitas tarnybas, 
inspekcijas, sargybas, institucijas bei subjektus, kurie geranoriškai 
pagal civilinę – teisinę sutartį išreiškė sutikimą bendrai veikti per 
gelbėjimo akcijas. 



Pagrindinis NPAGS tikslas yra gyvybės, sveikatos, turto ar aplinkos 
apsauga pagal valstybinės priešgaisrinės tarnybos ir kitų subjektų 
atliekamus gelbėjimo veiksmus (ypatingą dėmesį skiriant ugniagesiams 
savanoriams):

• gesinant gaisrus,

• likviduojant vietos grėsmes (gelbėjimo veiksmai),

• cheminio ir ekologinio gelbėjimo metu,

• techninio gelbėjimo metu,

• Neatidėliotinos medicinos paslaugos kvalifikuotos pirmosios pagalbos 
teikimo srityje (KPP). 



• NPAGS pagal turimas pajėgas ir priemones bendradarbiauja su 
tinkamais organais ir subjektais neeilinių įvykių metu sukeliamų 
biologinių veiksnių, tame tarpe teroristinio pobūdžio įvykių metu. 

•

• Sistema remiasi priešgaisrine tarnyba, vadovaujančia ir išlaikoma iš 
valstybės biudžeto gelbėjimo tarnyba, taip pat ugniagesiais 
savanoriais, išlaikomais iš savivaldybių biudžetų ir valstybės biudžeto 
dotacijų. 



NPGAS potencialas

• 501 gelbėjimo ir gesinimo padalinių (apie 30.500 ugniagesių) 

• 4.439 savanorių ugniagesių tarnybų prijungtų prie NPGAS (apie 
140.000 savanorių, apie 10.000 gelbėjimo – gesinimo automobilių ir 
specializuotų); 

• 5 įmonių priešgaisrinių tarnybų; 

• 1 oro uosto gelbėjimo ir priešgaisrinės tarnybos;

• 16 karo ugniagesių tarnybų.



Lenkija dalyvauja ES civilinės saugos 
mechanizme
• pagal kurį įtrauktos tarptautinės  veiklos specialistų gelbėjimo tarnybos 

(moduliai):

• HUSAR arba MUSAR (paieškos ir gelbėjimo modulis, skirtas naudoti miestų 
teritorijose  sunkios ar vidutinės konfigūracijos) - sudaromos  remiantis 7 
specializuotomis paieškos ir gelbėjimo tarnybomis ir valstybine priešgaisrine 
tarnyba (Varšuva, Poznanė, Lodzė, Gdanskas, Krokuva, Valbžichas, Jastrzębie
Zdrój),

• HCP (didelio našumo siurblių modulis) - 4 moduliai (Katovicos, Torunė, Žešovas, 
Gorzów Wlkp.),

• GFFFV (miško gaisro gesinimo modulis panaudojant transporto priemones) -
6 moduliai (Krokuva, Balstogė, Poznanė, Olštinas, Štetinas, Vroclavas), 

• CBRN (cheminės, biologinės, radiacinės taršos nustatymo modulis) – 4 moduliai 
(Varšuva, Katovicos, Krokuva, Poznanė). 


