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Į PVP VRE ISV programą 

– projektą buvo 
pakviestos 10 ES ir 2 ne 
ES šalys,
tačiau dabartiniu 
momentu aktyviai šioje 
programoje dalyvauja tik 
10 šalių (be Latvijos ir 
Estijos)

Kai kurios šių šalių
dalyvauja ir kitų regionų
GWP IDM veikloje 



Pietryčių Europos sausrų valdymo centras (DMCSEE) - Slovėnija

Europos Sausrų tyrimų centras (EDO) – Norvegija

Europos Sausrų Observatorija (EDO) – JTC, Ispra Italija

Regioniniai sausrų stebėsenos centrai Europoje

Pasaulinis sausros stebėsenos portalas: http://drought.mssl.ucl.ac.uk/ 



Kodėl ISV programa tokia aktuali?
Kodėl Vidurio ir Rytų Europa?

Stiprių sausrų erdvinis 
pasiskirstymas 2000-
2009 m. m.
(šaltinis: Europos aplinkos agentūra - EEA)

Tačiau, tai greičiau didelio 
masto sausros. Lietuvoje 
šiuo laikotarpiu stiprios 
sausros buvo 2002 ir 2006 
m.m. vasaromis bei 2008 
m.  pavasarį.

Vėliau, 2010 m. niokojanti 
sausra buvo Rusijoje, o 
2012 m. apėmė didelius 
plotus nuo Lenkijos, 
Baltarusijos iki Pietų 
Ukrainos, Balkanų ir Alpių 



2010 m. liepos mėn. oro temperatūros nuokrypis nuo normos (°C)

Šaltinis: NASA GISS



Tipiška slėgio 
anomalijos struktūra
Europoje, kai Vidurio ir 
Rytų Europoje
įsivyrauja stichinė 
sausra

500 hPa lygio 
anomalija 2012 
m. liepos-rugsėjo 
mėnesiais



Sausringumo dinamika Vilniuje per 120 metų

rugsėjisbirželis liepa rugpjūtis
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NUO NACIONALINIO 
LINK REGIONINIO 

PLANAVIMO

Geriausios patirties
ir žinių pavyzdžiai

Sausrų valdymo
planai

Tarptautinis
bendradarbiavimas

metodas
„iš apačios į viršų“

Vertikalūs ir
horizontalūs

ryšiai



Nuo ko viskas prasidėjo?

•Erdvinė PMO/PVP programos taikymo 
sritis yra globalus mastas

•Programos rezultatas turėtų būti aktuali 

ir pritaikyta prie specifinių ir regioninių ir 
nacionalinių poreikių prisitaikymo –
valdymo politika

•Kolektyvinės pastangos gerinant sausrų 
valdymą per rizika grindžiamą požiūrį



KETURI PAGRINDINIAI ŠIOS PROGRAMOS PRINCIPAI

•Nuo REAGUOJANČIOS link 
AKTYVIOS veiklos

•Integracija: regioniniu, 
nacionaliniu, vietos lygmeniu bei 
visuose ūkio sektoriuose, kurios 
paveikė sausra

•Keitimasis žiniomis su 
suinteresuotais ūkio subjektais
visuose sektoriuose ir visais 
lygmenimis

• Gebėjimų stiprinimas



Pradiniame etape

Padaryta apžvalga:

• Sausrų situacijos ir sausrų rizikos regioniniu ir 
nacionaliniu lygmenimis

• Egzistuojančių politikų ir strategijų

• Nacionalinių ir regioninių iniciatyvų PVP VRE regione



Sausra ir VRE regionas

• Didelis klimatinis kritulių kintamumas ir erdvinė sklaida

• Vasaros tapo šiltesnės ir šiek tiek sausesnės

• Padidėjo ekstremalių meteorologiniai reiškinių dažnis 

• Žemės ūkis yra labiausiai sausros pažeidžiama ūkio 
sritis

• Gerai išvystytas hidrometeorologijos monitoringas, 
tačiau nepritaikytas sprendimus priimančioms 
institucijoms

• Nėra specializuotos informacijos ir žinių mainų tarp 
regiono šalių



Sausrų valdymo strategijas Vidurio ir Rytų Europos šalyse

•Nėra regioninės strategijos kaip tokios

•Visos VRE šalys turi daugiau ar mažiau pažangius įstatymus su 
instrukcijomis, kaip įveikti sausrą (jos padarinius) 

•Egzistuoja būtinas poreikis gerinti nacionalinį sausrų stebėsenos ir
valdymo politiką: didinti pasirengimą joms ir mažinti sausrų poveikį

•Daugumas VRE šalių turi gerai suformuotą meteorologinių ir 
hidrologinių stebėjimų tinklą, tačiau nepritaikytą sprendimų 
priėmimui



PAGRINDINIAI PROGRAMOS TIKSLAI:

Sausrų politikos ir vadybos gairių numatymas

Keistis gerosios praktikos patirtimi ir žiniomis apie sausrų valdymą

Koordinuojama regioninė sausrų stebėsena, išankstinio perspėjimo 
sistema, prognozavimas ir valdymas

Parengti gaires ir priemones, skirtas sausros politikos ir planų 
vystymui regioniniu, nacionaliniu ir vietos lygmeniu

Gebėjimų stiprinimas



Integruoto sausrų valdymo programa

Programos trukmė: 2013-2015 m. m.

Projekto komanda: PVP VRE ir nacionaliniai PVP kartu bei jų
nacionaliniai (pvz., LHMT) ir tarptautiniai partneriai susiję su 
sausrų valdymu

Partneriai: daugiau kaip 40 organizacijų iš 9 VRE šalių -
tarpvyriausybinės (JT agentūros, regioniniai sausros centrai, ypač 
DMCSEE), vyriausybinės ir NVO



Integruoto sausrų valdymo programos struktūra

Konsultacijos sausrų politikoje + praktinė patirtis
Pagrindinis dėmesys telkiamas integruotam požiūriui, bet ne atskiriems 
problemų sprendimams

Sudedamosios programos dalys:

Patarimai sausrų politikos srityje

Demonstraciniai projektai

Gebėjimų stiprinimas ir žinių valdymas

Regioninis bendradarbiavimas ir tarptautinis integruotas požiūris



8 darbo paketai

apimantys

tokias veiklas

Žinios ir
informacijos

sklaida

Demonstra-
ciniai

projektai

Nacionalinio 
planavimo

procesai

Regioninis ir
tarpvalstybinis

bendradar-
biavimasValdymas

ir lėšų
pritraukimas

Gebėjimų 
ugdymas

Investicijos 
Projektai 

Pasiūlymai



Laukiami rezultatai

Koordinuojamas regioninis sausros stebėsenos, išankstinio perspėjimo ir 
prognozavimo bei valdymo karkasas

Sausrų valdymo planų parengimo gairės

Nacionalinių konsultacijų dialogai

Labiausiai sausros pažeidžiamų sričių kartografavimas (žemėlapiai)

Atskirų atvejų studijos - švelninimo priemonės, skirtos mažinti sausros poveikį

Seminarai ir gebėjimų ugdymo mokymai

Investavimo schemos pasirinktų demonstracinių projektų įgyvendinimui

Geros praktikos pavyzdžių rinkinys



ISV programos naudos gavėjai:

Žmonės gyvenantys sausringuose ar potencialiai sausringuose rajonuose

Valdžios institucijos, atsakingos už a) sausros valdymo politikos plėtojimą,
b) sausros rizikos mažinimo stebėsenos ir prognozavimo sistemas, c) reagavimą į 
įvairaus masto padarinius

Sprendimų priėmėjai ir vadovai įgyvendinantys šią politiką bei atsakantys už 
sistemų funkcionavimą skirtingu lygmeniu

NVO dalyvaujančios kovos su sausromis priemonių propagavime

Pagrindinis tikslinė grupė - gyventojai ir visi suinteresuotieji subjektai pažeidžiami 
sausros



AČIŪ UŽ DĖMESĮ


