
Kaip ES teikia 
pagalbą nelaimės 
atveju

FAKTAI IR SKAIČIAI
Didžiausios gamtos stichijos Lietuvoje tarp 2001ir 
2019 pagal nukentėjusių žmonių skaičių

Nelaimė Metai Mirčių skaičius 

Aukšta temperatūra 2012 24

Aukšta temperatūra 2001 20

Aukšta temperatūra 2012 6

Šaltinis: nelaimių ir katastrofų duomenų bazė (EM-DAT)

DIDŽIAUSIOS NELAIMĖS 
LIETUVOJE

ES CIVIL INĖS SAUGOS MECHANIZMAS – KAIP MES GALIME PADĖTI?

Nelaimės nepaiso sienų, o Europos solidarumas ir veiki-
mas kartu gali sumažinti jų mastą. Pasaulyje, kuriame 
nuolat daugėja įvairių grėsmių, Europos Sąjunga sukūrė 
apsaugos mechanizmus, kurie ateityje išsaugos daugybę 
gyvybių.

Kai nelaimė yra didesnė nei šalis gali su ja susitvarkyti, 
šalis gali paprašyti pagalbos iš 2001 metais įkurto ES civi-
linės saugos mechanizmo.

Visos ES šalys narės yra ES civilinės saugos mechanizmo 
dalis, prie jų taip pat prisijungė Islandija, Juodkalnija, 
Norvegija, Šiaurės Makedonija, Serbija ir Turkija. Šios šalys 
gali padėti ištekliais bei ekspertais.

Visos pasaulio šalys gali prašyti ES civilinės saugos 
mechanizmo pagalbos.

P O T V Y N I A I

A U D R O S

Civilinė sauga 
ir humanitarinė 
pagalba 

https://www.emdat.be/index.php


„rescEU“ – EUROPOS PAGALBOS TARNYBA,  KURIA GALITE 
PASIKLIAUTI 
2019 metais Europos Sąjunga pristatė papildomą civilinės saugos mechanizmo dalį: „rescEU“.
ES civilinės saugos fondas yra paremtas savanoriškų įmokų iš dalyvaujančių šalių sistema. Norint suteikti 
pagalbą nelaimės ištiktoms šalims kartais tiesiog nėra rezervo.
Šią padėtį taisyti buvo nuspręsta su „rescEU“ – buvo suburtas Europos nelaimės atveju nedelsiant 
siunčiamas reagavimo būrys.

„rescEU“ VEIKLA
„rescEU“ įkurta 2019 metų Kovo mėnesį. Po kelių mėnesių, rugpjūčio 13 d., Graikiją ištiko gamtinė 
stichija: per 24 valandas šalyje kilo 56 miškų gaisrai. Šalis paprašė pagalbos iš ES susidoroti su regioną 
siaubiančiais miškų gaisrais.
ES civilinės saugos mechanizmas nedelsiant reagavo į patį pirmąjį „rescEU“ aktyvavimą. Trys lėktuvai iš „rescEU“ 
rezervo – du iš Italijos ir vienas iš Ispanijos– nedelsiant buvo dislokuoti į Evijos salą. Glaudus bendradarbiavimas 
tarp ES šalių narių buvo būtinas kovojant prieš viską niokojančius gaisrus ir apsaugant gyvybes.

Miškų gaisrai Graikijos Evijos saloje kėlė milžinišką pavojų 
netoliese esančių kaimų gyventojams, jų turtui ir saugomiems 
miškams. Tą dieną naujasis „rescEU“ rezervas buvo mobilizuotas 
pirmą kartą. Buvo neapsakomai malonu matyti, kaip ES 
bendradarbiauja tokiu kritiškai svarbiu metu!“
Eleftherios Manousis, budintysis karininkas – reagavimo į nelaimes 
koordinavimo centras – Ryšių tarnybos karininkas – „rescEU“ veikla Graikijoje

Nuo 2014 metų pagal ES civilinės saugos 
mechanizmą Lietuva suteikė pagalbą 
keturis kartus.

Lietuva pasiūlė pagalbą Švedijai

 Nelaimė: miško gaisras

2018 metais liepos mėnesį visoje Švedijoje išplito miško gaisrai, kai šalis bandė 
susitvarkyti su sausros padariniais ir rekordiniais karščiais. Švedija paprašė pagalbos pagal 
ES civilinės saugos mechanizmą. Prie miškų gaisrų gesinimo prisidėjo daugiau šalių. Lietuva 
taip pat nedelsdama suteikė pagalbą ir nusiuntė gaisro gesinimo sraigtasparnį.

Lietuva pasiūlė pagalbą Ukrainai

 Nelaimė: konfliktas

2015 metais įvykusio ginkluoto karinio konflikto metu Ukraina kreipėsi į ES civilinės saugos 
mechanizmą, kad būtų suteikta pagalba karo centre atsidūrusiems žmonėms. Kelios šalys 
reagavo nedelsdamos. Lietuva suteikė humanitarinę pagalbą civiliams.

„
Daugiau informacijos

https://ec.europa.eu/echo/

https://ec.europa.eu/echo/

