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Pagrindinės prielaidos:

• 1. Prognozuojama, kad įvyks radioaktyviųjų medžiagų išmetimas už
Baltarusijos branduolinės elektrinės ir sanitarinės apsaugos zona (0–3 km
atstumas nuo branduolinės elektrinės) ribų ar aikštelės teritorijos ribų;

• 2. Trys gretimi šalies automatizuoto jonizuojančiosios spinduliuotės gama
dozės galios monitoringo (stebėsenos) stočių postai užfiksuoja 300
nSv/val. ir didesnę dozės galią.

http://www.pagd.lrv.lt/
http://www.lt72.lt/
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Pratybų tikslai ir eiga:

• 1. Įvertinti Valstybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro (VESOC) bei 
atitinkamų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų ekstremaliųjų 
situacijų operacijų centrų aktyvinimą;

• 2. Įvertinti duomenų apie situaciją atnaujinimą ir nuolatinį perdavimą tarp 
atitinkamų institucijų, ryšių užtikrinimą ir nenutrūkstamą jų palaikymą bei 
programinės įrangos atitikimą tarp informacija besikeičiančių institucijų:

SPALIO 1-4 D. PRATYBOS

http://www.pagd.lrv.lt/
http://www.lt72.lt/


4
www.pagd.lrv.lt; www.lt72.lt

Pratybų tikslai ir eiga:

• 3. Patikrinti gyventojų perspėjimo sistemos veikimą valstybės ir 
savivaldybės lygiu bei įvertinti šios sistemos veikimo efektyvumą;

SPALIO 1-4 D. PRATYBOS
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Pratybų tikslai ir eiga:

• 4. įvertinti pasirengimą taikyti jodo profilaktiką (civilinės saugos sistemos 
pajėgoms ir gyventojams iki 100 km atstumu nuo Baltarusijos BE);

• 5. įvertinti Vilniaus r. ir Švenčionių r. savivaldybių gyventojų evakavimo 
organizavimą;
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Pratybų tikslai ir eiga:

• 6. Įvertinti gyventojų apšvitos kontrolės ir dezaktyvavimo organizavimą 
Vilniaus raj. ir Švenčionių raj. savivaldybėse;

• 7. įvertinti žvalgybinių grupių ėminių atrinkimo strategiją, ėminių
pristatymo tirti laboratorijoms organizavimą ir koordinavimą;
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2012-01-18 LRV nutarimas Nr. 99 „Dėl valstybinio gyventojų apsaugos plano branduolinės 

avarijos atveju patvirtinimo“ nauja redakcija

A- atsakingoji institucija; R- remiančioji institucija; K – koordinuojanti institucija

BRANDUOLINĖS IR RADIOLOGINĖS AVARIJOS VALDYMAS

Eil. 

Nr.

ES dėl branduolinės ir radiologinės avarijos 

BEO valdymo ir koordinavimo veiksmai
VESOC AM EN KAM SADM SM SAM ŠMM ŪM URM VRM ŽŪM PAGD PD VSAT VST RK SAD RSC VMVTVATESI AAA LHMT RAAD

1 Gyventojų perspėjimas A R R R R R A R R R R R R

2
Gama monitoringas, ankstyvojo perspėjimo 

organizavimas
A R A

3

Informacijos gavimas iš kitų šalių ir 

tarptautinių organizacijų, šalies institucijų 

išankstinis perspėjimas

A R R R R R R R R A R R

4 Ryšių organizavimas A R R K R R R R R R R R R

5 Visuomenės informavimas A R R R R R R R R R R R R R R R R R R R

6 Radiacinės žvalgybos organizavimas A R R R A R R

7 Viešosios tvarkos užtikrinimas A R A R R

8
Socialinė parama ir pagalba, būtiniausių 

paslaugų teikimas
A K R R R R A R

9 Sveikatos priežiūros organizavimas A R R R A R R R R R R

10 Materialinis techninis aprūpinimas K R R R R R R R R R R R R R R R R R R

11 Gyventojų evakavimas A R R R R R R R K R R R A R R

12
Gyventojų slėpimasis ir kvėpavimo organų 

apsauga
A R A

13 Maisto, vandens ir pašarų apsauga A R R R R R K

14 Apšvitos kontrolė ir žmonių dezaktyvavimas A R R R R R R R R A K R R R R

15 Jodo profilaktika A R K R R R A R

16 Aplinkos dezaktyvavimas A R R R R R R A R R

17 Tarptautinė pagalba A R R R R

http://www.pagd.lrv.lt/
http://www.lt72.lt/


Radiacinių incidentų modulio (RIM) sukūrimas ir panaudojimas 

ArcGIS platformoje (1)
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• Pagrindiniai kelti tikslai: 

• a) konsoliduoti informaciją viename informaciniame lauke, t.y. valdyti 
suvestinę, apimančią žemėlapį, diagramas, indikatorius, sąrašus; 

• b) sukurti įrankį (mob. programėlę) reaguojančių pajėgų užduočių 
skyrimui, jų stebėsenai, papildomos informacijos teikimui; 

• c) sukurti įrankį (mob. programėlę) reaguojančioms pajėgoms operatyviam 
valdytojų informavimui (informacijos surinkimas) ; 

• d) sukurti įrankį (online portalą) operatyviam visuomenės informavimui 
apie radiacinės saugos incidentus, pateikti rekomendacijas apie veiksmus 
ir pan.

http://www.pagd.lrv.lt/
http://www.lt72.lt/


Radiacinių incidentų modulio (RIM) sukūrimas ir panaudojimas 

ArcGIS platformoje (2)
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• konsoliduoti informaciją viename informaciniame lauke:

Bendras pratybų žemėlapis - VESOC

http://www.pagd.lrv.lt/
http://www.lt72.lt/


Radiacinių incidentų modulio (RIM) sukūrimas ir panaudojimas 

ArcGIS platformoje (3)
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• konsoliduoti informaciją viename informaciniame lauke:

Gyventojų informavimas

http://www.pagd.lrv.lt/
http://www.lt72.lt/


Radiacinių incidentų modulio (RIM) sukūrimas ir panaudojimas 

ArcGIS platformoje (4)
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• konsoliduoti informaciją viename informaciniame lauke:

AAA duomenys (informaciją savarankiškai administruoja AAA
darbuotojai)

http://www.pagd.lrv.lt/
http://www.lt72.lt/


Radiacinių incidentų modulio (RIM) sukūrimas ir panaudojimas 

ArcGIS platformoje (5)
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• konsoliduoti informaciją viename informaciniame lauke:

Gyventojų surinkimas, švarinimas ir evakuacija (informaciją
savarankiškai administruoja savivaldybių, kitų institucijų ir organizacijų
darbuotojai)

http://www.pagd.lrv.lt/
http://www.lt72.lt/


Radiacinių incidentų modulio (RIM) sukūrimas ir panaudojimas 

ArcGIS platformoje (6)
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• konsoliduoti informaciją viename informaciniame lauke:

Radiacinė žvalgyba ir perkėlimas (informaciją savarankiškai
administruoja savivaldybių, kitų institucijų ir organizacijų darbuotojai)

http://www.pagd.lrv.lt/
http://www.lt72.lt/


Radiacinių incidentų modulio (RIM) sukūrimas ir panaudojimas 

ArcGIS platformoje (7)
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• konsoliduoti informaciją viename informaciniame lauke:

Radiacinė žvalgyba iš oro (On-line transliacija)

http://www.pagd.lrv.lt/
http://www.lt72.lt/


Radiacinių incidentų modulio (RIM) sukūrimas ir panaudojimas 

ArcGIS platformoje (8)
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• konsoliduoti informaciją viename informaciniame lauke:

Bendra suvestinė

http://www.pagd.lrv.lt/
http://www.lt72.lt/


Radiacinių incidentų modulio (RIM) sukūrimas ir panaudojimas 

ArcGIS platformoje (9)
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• sukurti įrankį (mob. programėlę) reaguojančių pajėgų užduočių skyrimui,
jų stebėsenai, papildomos informacijos teikimui:

Įrankis užduotims priskirti (Workforce for ArcGis):

http://www.pagd.lrv.lt/
http://www.lt72.lt/


Radiacinių incidentų modulio (RIM) sukūrimas ir panaudojimas 

ArcGIS platformoje (10)
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• sukurti įrankį (mob. programėlę) reaguojančių pajėgų užduočių skyrimui,
jų stebėsenai, papildomos informacijos teikimui:

Įrankis informacijos surinkimus (Survey123 for ArcGIS):

http://www.pagd.lrv.lt/
http://www.lt72.lt/


Radiacinių incidentų modulio (RIM) sukūrimas ir panaudojimas 

ArcGIS platformoje (11)
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• sukurti įrankį (online portalą) operatyviam visuomenės informavimui apie
radiacinės saugos incidentus, pateikti rekomendacijas apie veiksmus ir

pan.
REKOMENDACIJOS GYVENTOJAMS (PRATYBOS) (Online ArcGis portalas)

http://www.pagd.lrv.lt/
http://www.lt72.lt/


Radiacinių incidentų modulio (RIM) sukūrimas ir panaudojimas 

ArcGIS platformoje (12)
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• REKOMENDACIJOS GYVENTOJAMS (PRATYBOS) (Online ArcGis portalas)

http://www.pagd.lrv.lt/
http://www.lt72.lt/


Radiacinių incidentų modulio (RIM) sukūrimas ir panaudojimas 

ArcGIS platformoje (13)
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• Išvados:

• Pritaikius GIS ženkliai pagerėjo duomenų surinkimo operatyvumas, 
duomenys yra vizualizuoti ir „pririšti“ prie žemėlapio, kas leidžia lengviau 
interpretuoti informaciją sprendimų priėmimui; 

• Palengvėjo reaguojančių pajėgų valdymas, jiems priskirtų užduočių 
kontrolė;

• Atsirado jungiančioji priemonė efektyviam tiek valst. institucijų, tiek ir 
visuomenės informavimui apie radiacinės saugos incidentus;

• Kaip IT specialistas, matau didelį ArcGIS platformos potencialą, ypač jei 
pavyktų pasiekti skirtingų organizacijų surinktų duomenų dalinimąsi 
būtent platformoje. Tai leistu išvengti informacijos dubliavimosi, 
netikslumų ir pagelbėtų taupyti žmogiškuosius, techninius ir laiko resursus.

http://www.pagd.lrv.lt/
http://www.lt72.lt/


DĖKOJU UŽ DĖMESĮ!

Viačeslavas Jabluninas

Informacinių technologijų ir ryšių skyriaus vedėjas

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas

prie Vidaus reikalų ministerijos

Švitrigailos g. 18, 03223 Vilnius 

Tel. (8 5) 271 6868, VRM 56868

Mob. Tel. +37068695565

El. p. viaceslavas.jabluninas@vpgt.lt

pagd.lrv.lt
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