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ĮVADAS 
• Saugumo savivaldoje kontekstas 

 
- 

Saugumo savivaldoje problemos 

• Bendruomenių saugumo turinio vertinimas 

• Įtemptas savivaldybių biudžetas 

- 

Savivaldybės unikaliai 
sprendžia lokalius saugumo 
klausimus (nors problemos 

gali būti bendros) 

+ 

Savivalda turi geros saugumo 
dimensijų valdymo patirties: 

•Visuomenės sveikatos srityje 

•Saugumo prevencijos ir 
priešgaisrinės apsaugos srityje 

+ 

Savivalda išvysčiusi 
koordinavimo mechanizmus: 
buria komitetus savivaldybės 

organizacinėje struktūroje 



Tikslas 

• Sukurti unifikuotą saugumo savivaldoje 
stebėjimo ir perspėjimo sistemą 
– Kuri susietų technologinio pobūdžio 

veiksnius su socialinio pobūdžio veiksniais 

 

• Siūlomos sistemos tikslai 
– Laiku pastebėti naujas 

saugumo/nesaugumo tendencijas 

– Prognozuoti galimą poveikį saugumui 

– Numatyti tinkamiausias priemones 
saugumo būklei gerinti 



Saugi savivaldybė/bendruomenių 
saugumas 

• Tai toks teorinis konstruktas 

– kurį suformavo saugumo praktikai, politikai, 
ekspertai 

• Kas yra bendruomenės saugumo prasme? 

– Žmonės, gyvenantys konkrečioje teritorijoje 

– Žmonės, kuriuos vienija tas pats interesas ir 
rūpestis dėl savo ir aplinkos saugumo 

 



Saugi savivaldybė/bendruomenių 
saugumas 

 

• Pagrindiniai saugios savivaldybės (SS) bruožai 

 

– Atsakas į nusikalstamumą ir kriminalinį nesaugumą 

– Veiklumas ir aktyvumas bendroje viešojoje erdvėje, 
bendro naudojimo teritorijoje 

– Teisinio apibrėžtumo trūkumas 

– Saugumo prevencija vietoj saugumo kontrolės 

– Partnerystė  

– Saugumo problemų giluminių priežasčių paieška 



Pagrindiniai SS bruožai 

 

– Nelaimingi 
atsitikimai 

– Sužeidimai 

– Smurtas 

– Nusikaltimai 

– Užterštumas 

– Katastrofos 

– Susirgimai 

 

• Rizikos elementai, kontroliuojama savivaldos 
lygmeniu 
– Aplinka (oro užterštumas, triukšmas, radono 

kontrolė, atliekų irimas) 
– Transporto saugumas automobiliai, dviračiai, 

pėstieji, traukiniai, kelių infrastruktūra) 
– Visuomenės sveikata (alergijos, apsinuodijimas 

maistu, piktnaudžiavimas narkotikas, laisvalaikio 
atsitikimai, nukritimai, netinkamas gydymas, 
savižudybės 

– Nusikalstamumas (plėšimai, vagystės, smurtas, 
niokojimas 

– Civilinė sauga (potvyniai, gaisrai, terorizmas) 
– Vanduo ir elektros tiekimas 
– Telefonas ir kompiuteriniai tinklai 

Bendras supratimas 
apie SS elementus Švedijos patirtis 



Perspėjimo sistemų elementai 

 

 

 

Prognozavimas 

 ir  

numatymas 

Priežasčių suvokimas 

Duomenys, informacija, žinios 

Apie esamą būklę 



Perspėjimo sistemos 

• Perspėjimo sistemos aviacijoje, darbų saugoje Endsley 
(1995): 
– Duomenų šaltinis 

• Visapusiški duomenys (įvairūs šaltiniai, lygiagretūs ir dubliuojantys, jei 
reikia atspindėti informacijos sklaidos procesus) 

– Duomenų apdorojimas 
• Skaičiavimai turi vykti automatiškai, žmonėms pateikiami tik jų 

rezultatai 
• Parenkami tik aktualūs duomenys ir rodikliai, kad momentiškai būtų 

teikiama informacija apie situaciją 
• Kritiniai duomenys apie kritines situacijas 
• Sistema turi generuoti rekomendacijas ateities įvykiams ir formuoti 

prognozes 

– Duomenų suvokimas 
• Duomenys apteikiami taip, kad sprendimų priėmėjas suprastų e 

papildomų pastangų, gebėtų juos apibendrinti ir prognozuoti 
• Duomenis grupuoti taip, kad ji būtų aktuali konkrečiai situacijai, 

konkrečiam tikslui 



Saugios savivaldybės perspėjimo sistemos 
metodologinės prielaidos 

• Reikalavimai SS perspėjimo  
sistemai   
– Efektyvus stebėjimas 
– Galimybė maksimaliai tiksliai 

prognozuoti 
– Sumažinti galimą 

pasipriešinimą pokyčiams dėl 
SS perspėjimo sistemos 

– Sumažinti su stebėjimu 
susijusias išlaidas ir 
žmogiškųjų išteklių poreikį 

– Integruoti jau sukurtas 
savivaldybių struktūras 
saugumui stiprinti 

 

– 1.) nustatyti svarbiausius SS 
perspėjimo sistemos reikalavimus 
ir galimus apribojimus 
 

– 2.) nustatyti svarbiausius 
savivaldybės kompetencijos 
ribose esamus stebėjimo 
rodiklius 
 

– 3.) sukurti tokią SS sistemą, kuri 
būtų unifikuota ir taikytina visose 
savivaldybėse  
 

– 4.) integruoti SS perspėjimo 
sistemą su savivaldybėje taikoma 
strateginio planavimo sistema. 

 

Tyrimo siekiniai Tyrimo metodologiniai etapai 



3 
Padėti komunikuoti suprantama vietos bendruomenių ir valstybės 
tarnautojų kalba. Paskatinti vietos bendruomenes dalyvauti saugumo 
stiprinime 

KOMUNIKACIJA 

Padėti nustatyti prioritetines saugumo sritis 

PRIORITETAI 

1 

Sukurti nuolatinę saugumo rodiklių stebėjimo sistemą, kuri nereikalauti 
papildomų resursų ir nuolatinio žmogiškojo įsikišimo. 

STEBĖSENA 

2 

Skleisti pozityvią patirtį apie saugumo valdymą 

MOTYVACIJA 

4 

Reikalavimai Saugios savivaldybės perspėjimo sistemai  



Apribojimai 

•Savivaldybės turi 
susikūrusios gerai 
išvystytą komitetų ir 
komisijų sistemą, 
valdyti sveikatos, vaiko 
teisių ir kitų reikalų 
koordinavimo 
klausimus. Šią sistemą 
svarbu išlaikyti ir 
adaptuoti 
integruotiems saugumo 
poreikiams. Sistema turi 
siekti nekurti naujų 
organizacinių struktūrų 
 

Egzistuojanti organizacinė 
struktūra 

1

  

Duomenų rinkimo ir 
kaupimo praktika 

•SS perspėjimo sistema 
turi būti grįsta tokiais 
rodikliais,  

•kurie gali būti 
paveikiami 
savivaldybės ir 
jos 
bendruomenės 
pastangomis. 
•Kurie padeda 
suformuoti 
būsimus 
veiksmus 
saugumo būklei 
gerinti/keisti 

 

Orientacija į veiksmas  

SS perspėjimo sistema 
turi klasifikuoti 
informaciją, kuri 
surinkta pagal esamą ir 
jau ištobulintą 
valstybinės statistikos 
rinkimo praktiką 
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Saugios savivaldybės rodiklių visuma 

Community 

safety

Crime

Trafic safety

Civil and 

fire safety

Health

No. of crime

Number of 

traffic 

accidences

No. of fires

No. of 

disasters

Weather polutions

Noise level

No of intoxication 

(drug, alcohol)

No. of accidents

Water polution



SS perspėjimo sistema: daugiakriterio 
vertinimo sistema 

• Integruojami keturi hierarchiniai kriterijų lygiai 
– Pirmasis lygis atitinka socialinį kontekstą 

• Tai demografiniai duomenys apie nelaimingų atsitikimų dalyvius 

• Visi kriterijai, kurie atsako į klausimą : kas pateko į nelaimingą 
atsitikimą 

– Antras ir trečias lygis yra saugumo kriterijai 
• Atsakymai į klausimus kur įvyko nelaimingas atsitikimas ir kokios 

rūšies tai nelaimingas atsitikimas  

– Ketvirtas lygis atitinka aukščiausią ir labiausiai apibendrintą 
saugumo lygį 
• Atsakymas: kas atsitiko? 

• Nelaimingų atsitikimų skaičius, apsinuodijimų skaičius, apiplėšimų 
skaičius, gaisrų skaičius 



Kriterijų hierarchinė priklausomybė: priešgaisrinės 
saugos saugumo elemento pavyzdys 

Civil and fire safety

No. of 

fires

No. of 

disasters

City

Countrysi

de

WHERE

Workplace

Home

Public place

WHERE

Natural disaster

Technical disaster

Social disaster

Damage

Damage

Damage

Damage WHO

Water impurity

Soil impurity

Deadly

Injured TG

TG
No. of 

victims

Ecological 

disaster

Damage

Damage WHO

WHO

Rescue TG

WHO

WHO

WHO

WHO

No. of 

perpetrator

s
For the first 

time

Repeatedly TG

TG

WHO

WHO

What Where, What kind Who

Damage

Damage



Ką paaiškina hierarchinė kriterijų 
sistema? 

Safety

Crime

Trafic safety

Fare safety Health

-

-

-

Number of 

accidents

Number of 

injuries

---

Leisurely

---

Children

-----

Social 

risk 

group

-----

Male

----



SS perspėjimo sistemos 
koncepcinis modelis 
• Perspėjimo sistemos elementai 

(duomenys, suvokimas ir 
prognozavimas): 
 
– Integruojami į bendrą saugumo stebėjimo 

sistemą 
 

– Susiejami su savivaldybės strateginiu 
planavimu, turima infrastruktūra  
 

– Nukreipiami į produktyvius savivaldybės 
veiksmus  stiprinant saugumą. 



SS perspėjimo sistema ir jos sąveika su 
strateginio savivaldybės planavimo sistema. 

Purpose of program 

Strategic goal 

Perception 

Prediction 

Monitoring 

K1,   K2,    K3, …………………………….Kn 

Data, 

information, 

knowledge 

 

Tasks  

Level 4: Safety domain 

Level 3: What  

Level 2: Where, What 

kind 

Level 1: Who 

Processes and actions MUNICIPALITY AND COMMUNITY 

CAPABILITIES TO ACT 

SITUATION AWARENESS 
MUNICIPALITY STRATEGIC 

PLANNING 



SS saugumo lygio stebėjimo 



Duomenų 
rinkimas 



Reports (data presentation) 



Priežasčių suvokimas 



IŠVADOS 
• Saugios savivaldybės konstruktas bando pasiūlyti holistinį požiūrį į 

saugumą savivaldoje. 
– Integruoja vietos valdžios ir bendruomenių pastangas  
– Ieško veikiančių vadybinių priemonių saugumui sukurti ir palaikyti. 
 

• Saugios savivaldybės  efektyvumas priklauso nuo situacijos 
perspėjimo sistemos efektyvumo. Perspėjimo sistema skirta laiku 
pastebėti besiformuojančias nesaugumo tendencijas. 
– Perspėjimo sistemos privalumai: 

• Informacija apie saugumo lygį konkrečioje teritorijoje 
• Galimybė perimti gerąją patirtį iš kitų savivaldybių saugumo srityje. 

 

• Siūlomas saugumo perspėjimo modelis  
– susieja įprastus saugumo elementus su socialiniais savivaldybėms 

aktualiais kriterijais  
– pateikia informaciją, tinkamą naudoti  strateginiame planavime. 
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