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S a n t r a u k a  

 

Kiekvienoje veiklos srityje pasitaiko nemažai ne tik įprastų, bet ir specifinių problemų, kurių nesp-

rendžiant gali susidaryti krizinė situacija. Pastaraisiais dešimtmečiais kultūrinės reprodukcijos, socia-

linės integracijos ir socializacijos reiškinių sankirta lėmė įvairius konfliktus. Taigi globalizacijos procesai 

lemia ne tik teigiamus postūmius – čia palanki erdvė ir neigiamoms tendencijoms. 

Straipsnyje autorė nagrinėja krizės esmę, sampratą, analizuoja jos globalumą, krizinės situaci-

jos raidą, pateikia krizės reiškinio bei terorizmo grėsmės, kaip krizės, valdymo galimybes. Sutelkiant 

dėmesį į veiksmingesnį krizinės situacijos sprendimą, taip pat siūloma į problemą integruoti socialinio 

mokslo – valdymo – teorinius ir praktinius laimėjimus. 

 
Ðiuolaikiniame pasaulyje vykstantys procesai labai sudëtingi, ávairialypiai ir daugiaplaniai. 

Vyksta nuolatinis konfliktø, derybø, iðlygø, susitarimø ir pokyèiø procesas. Pripaþástama, kad teigiami 
socialiniai pokyèiai skatina tobulinti bet kokiø procesø ir sistemø valdymà ir taip lemia visuomeniniø 
sistemø bei procesø raidos potencialo kokybës gerëjimà. 

Globalizacijos procesai lemia ne tik teigiamus pokyèius. Þmogiðkasis pradas ir ðalia jo esanti 
globali erdvë sukuria palankià dirvà ir neigiamoms tendencijoms. Viso to padarinys – visa þmonija 
pasinërusi á globalizacijos sukeltas problemas: tarptautinis terorizmas, nelegali migracija, narkoma-
nija, AIDS ir kt. Todël grësmiø ir kriziø valdymas – ypaè globalizacijos kontekste – ðiandien tampa 
svarbiu kiekvieno valdanèiojo junginio uþdaviniu. 
 
 

Krizës samprata 
 

Tiksliai apibrëþti krizæ gana sudëtinga. Autoriai teigia, kad tai labai priklauso nuo krizës su-
reikðminimo lygio [16, p. 16]. 

Krizë gali apimti ir kiekvienà individà atskirai, ir visà sistemà, kurioje komunikuoja krizës sukë-
lëjai arba jau vyksta nusistovëjusias normas arba taisykles griaunantys procesai. 

Daþniausiai krizës þidinys yra sutelktas vienoje vietoje, taèiau laiku nepastebëtas gali tapti glo-
baliu iðeidamas ið apibrëþtø ribø – jis kaip pleiðtas skverbiasi á kitas ðalia esanèias sistemas, todël gali 
paþeisti ir kitas tiek tiesioginëmis sàsajomis susijusias, tiek visai nesusijusias sistemas tik dël to, kad 
kiekviena sistema yra kitos sistemos dalis, arba tokiø sistemø grupë sudaro vientisus junginius, vie-
naip arba kitaip sàveikaujanèius tarpusavyje (1 pav.). 

Krizinæ situacijà galime apibrëþti kaip kritiná momentà, kai ne tik susidaro aplinkybës, kelianèios 
grësmæ netrikdomam sistemos funkcionavimui ir vystymuisi, bet ir sutrikdomas ðis veikimas. 
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1 pav. Krizës globalumas 

 
 

Krizë apibrëþiama kaip atsitiktiniø arba tam tikrø vystymosi procese susiformavusiø veiksniø 
nulemtas kritinis momentas, paþeidþiantis normalø sistemos funkcionavimà, ir ji tada nebegali vystytis 
norima trajektorija [16, p. 17]. 

Vadinasi, sistemos normalios bûsenos paþeidimas ir sisteminiø dariniø sankirta yra pagrindinës 
sàlygos krizei susiformuoti. 

Krizë atsiranda be prieþasties, juo labiau – be signalø, kad ji gali bet kuriuo momentu pasireikðti 
[16, p. 16]. Krizinës situacijos vystymasis apima tris pagrindines bûsenas: kritinë padëtis, krizë bei 
katastrofa (2 pav.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 pav. Krizinës situacijos vystymasis 

 
 

Pirmiausia susiformuoja kritinë padëtis, kuri, nors ir laikoma dar normalia bûsena, bûdinga 
kiekvienai sistemai, taèiau jau yra tas svarbus signalas, kai jau bûtina vertinti situacijà, imtis reikiamø 
priemoniø paðalinti jà sukëlusias prieþastis, jei norime iðvengti krizës. 

Susidarius krizei, ligi tol vykdyta sistemos (veiklos, funkcionavimo) strategija tampa beprasmë – 
tada ne tik yra pagrindas, bet jau ir bûtinybë ið esmës perþiûrëti veiksmus.  

Nors krizës þidinys daþnai yra sutelktas vienoje vietoje, taèiau laiku nepastebëtas gali apimti ir 
visà sistemà, Dël ðiø prieþasèiø susiformuoja paskutinë krizinës situacijos stadija – katastrofa. Nors jis 
nebûtinai turi reikðti sistemos þlugimà, tuo momentu sistema bûna stipriai paþeista, susidaro palan-
kios sàlygos vystytis anomaliems reiðkiniams. Èia neiðvengiamai gali pasireikðti ir sinerginis efektas, 
kuris gali turëti átakos gráþtamajam katastrofos efektui: katastrofos momentu viename sisteminiame 
darinyje grandinine reakcija sukelti krizinës situacijos vystymàsi ðalia esanèiose arba tam tikrais ry-
ðiais susietose sistemose. 

Kritinė padėtis Krizė Katastrofa 

ŽMOGUS 

VISUOMENĖ 

VALSTYBĖ 

PASAULIS 
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Galime teigti, kad katastrofa sinerginiu efektu suponuoja ir kitus globalinius krizinius reiðkinius, 
ir krizinës situacijos vystymasis neiðvengia gráþtamojo proceso (2 pav.). Dël sinerginio efekto krizë 
tampa globali (1 pav.). 

Patá krizinës situacijos vystymosi procesà galima vertinti dvejopai: 
1. Kaip pavojø, nes kyla grësmë nusistovëjusiam sistemos vientisumui ir joje vykstanèiø pro-

cesø tvarkai; 
2. Kaip galimybæ, nes atsiranda galimybë mobilizuoti naujus junginius, skirtingus potencialus, 

naujus iðteklius, vertinant klaidas keisti strategijà, taktikà, tikslus, uþdavinius, naudotas priemones, 
patobulinti nusistovëjusius procesus bei pakilti á naujà, aukðtesná sistemos kokybës ir iðsivystymo 
abstrahavimosi lygá suformuojant naujà sistemos vizijà. 

Nors teigiama, kad krizës turi destrukciná poveiká, daugeliui ðis terminas asocijuojasi su skepti-
cizmu ir baime, taèiau kriziø teorijos analitikai ir ðalininkai [6, 9] konstruktyviai þiûri á krizës reiðkiná kaip 
á naujø sprendimø galimybes. Nors krizës daþniausiai stengiamasi iðvengti, jai susidarius bûtina ma-
tyti ir teigiamà jos aspektà. 

S. M. Cutlipas, nagrinëdamas krizës riðkiná, iðskiria tris kriziø grupes [9, p. 10]: 
1. Netikëtos krizës, kuriø neámanoma numatyti ir planuoti jø prevencijos. Á tokias krizes galima 

tik reaguoti ir, rekomenduotina, kuo greièiau: turi bûti ið anksto parengtas krizës valdymo planas. Prie 
tokiø kriziø priskiriami ávairûs techniniai gedimai, nelaimingi atsitikimai, lëktuvø katastrofos, gaisrai ir 
kt. 

2. Iðauganèios krizës. Tai ilgainiui besiformuojanèios krizës, kuriø poþymius galima numatyti ið 
anksto. Kilus tokiai krizei, pagrindinis veiksmø planavimo ir vadybos tikslas yra tinkamai ávertinti aplin-
kybes ir suvaldyti krizæ taip, kad nesusiklostytø kritinë padëtis. Ðiai grupei priskiriamos tos krizës, ku-
riø pamatas yra socialinës problemos, neramumai ir konfliktai, kurie nevaldomi gali virsti agresyviais 
prieðiðkais veiksmais, o tai jau reikðtø krizæ. 

3. Nuolatinës krizës – tai krizës, kurios gali trukti mënesius ir metus, nepaisant pastangø jas 
suvaldyti, pavyzdþiui, korupcija, gandai. 

Krizës gali bûti klasifikuojamos pagal ávairius kriterijus [16, p. 16]: gilumà, globalumà, pasireið-
kimo lygá, prieþastis, individualø poþiûrá á krizæ. 
 

Terorizmas kaip krizë 
 

Ðaltiniai, nagrinëjantys terorizmà kaip reiðkiná, nurodo skirtingus ðios sàvokos elementus [18, 
19]. Analizuodami jø turiná, iðskirtume ðiuos: 

1) Veiklos esmë – smurto naudojimas, grasinimas susidoroti smurtu; 
2) Veiklos tikslas – pasiekti politinius siekius; 
3) Terorizmo taikiniai – civiliai þmonës; 
4) Terorizmo negalima priskirti vienai religijai, tautai arba civilizacijai. 
Terorizmas nëra ðiuolaikinis reiðkinys – jis tiek pat senas, kiek egzistuoja valstybës. Nelegalus, 

politiðkai motyvuotas smurtas evoliucionavo kartu su þmonija – jis tapo globalus ir tarptautinis. 
Anksèiau teroristiniø veiksmø daþniausiai buvo imamasi konkretø tikslà turinèios kovos – anti-

kolonijinës, valstybinio perversmo, pilietinio karo – kontekste, o ðiandien jis yra griaunanti jëga, kurios 
neskatina jokie konkretûs pozityvûs planai. Toká savitikslá terorizmà sunku ne tik nagrinëti, bet ir nu-
matyti [14]. Koks bebûtø teroristø tikslas, ðiandieniná terorizmà galime nagrinëti kaip bet kokià kità 
krizæ. 

Terorizmo, kaip ir bet kurios kitos krizës, þidinys sutelktas vienoje vietoje: veiklos tikslas visada 
yra politinis t. y. siekis pakeisti valdymo formà, valdþià, socialinæ arba ekonominæ politikà. Ar veiklos 
tikslà galime nurodyti kaip prieþastá terorizmui atsirasti? 

Antra, kritinë situacija ne tiek nepastebima, taèiau daþnu atveju – ignoruojama dël netinkamos 
situacijos analizës: valstybinës valdþios atstovai pasyviai reaguoja á masinius mitingus, deklaracijas, 
streikus, teisëtvarkos saugotojø ir civiliø susirëmimus. Ði pasyvi reakcija sudaro palankias sàlygas kri-
zei vystytis. 

Treèia, kadangi terorizmo taikinys – civiliai, krizë apima daugelá sisteminiø junginiø ir laipsniðkai 
ið susiformavusios krizës tampa katastrofa. 

Tai bûtø sàlyginë analizë. Ar terorizmà, kaip susiformavusá reiðkiná, galime laikyti reiðkiniu-pada-
riniu ir priskirti katastrofos bûsenai? Kokios tada bûtø pirmosios dvi: kas sudaro kritinæ bûklæ ir krizæ? 
Kokie parametrai nusako ðias dvi stadijas (3 pav.)? Terorizmo idëjos, teroristø arba terorizmo akto 
dislokacijos vieta; sistemos deformacijos dydis; paþeistø sistemø kiekis; teroro akto padariniø mas-
tas? Tokia studija reikalauja gilesnës analizës. 
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3 pav. Terorizmo, kaip krizinës situacijos, vystymasis 

 
 

Paskutinieji ávykiai Rusijoje ir JAV rodo, kad daþniausiai reaguojama á padarinius, nes paèiø ávy-
kiø neámanoma numatyti. Dël ðios prieþasties terorizmà galime laikyti netikëta krize. 

Kadangi terorizmo, kaip krizës, pagrindas yra socialiniø arba ekonominiø problemø vieðinimas, 
vadinasi, tai – ilgalaikës aplinkybës, kurias galima analizuoti. Dël ðios prieþasties terorizmà galime 
ávardyti kaip iðauganèià krizæ. 

Terorizmo aktai, nepaisant pastangø juos suvaldyti, tæsiasi ne vienerius metus [18], todël tero-
rizmà ávardijame kaip nuolatinæ krizæ. 

Vadinasi, terorizmas kitø globaliniø kriziø kontekste – iðskirtinis. Jis unikalus tuo, kad, jauèiant ir 
þinant socialines problemas, já kaip reiðkiná galima analizuoti, jo pasireiðkimà daþniausiai galima nu-
matyti, taèiau masto ir dislokacijos vietos – praktiðkai ne. Terorizmà kaip krizæ galime laikyti auganèiu, 
nuolatiniu ir netikëtu reiðkiniu. 

Kriziø vadyboje vertinant krizes nurodoma, kad valdant sistemas svarbu iðvengti kriziø situacijø 
[11]. Todël ðiandien ne be reikalo kalbama apie ávairiø kriziø valdymo bûtinybæ. Nauja aplinka ir nauji 
sisteminiai dariniai reikalauja iðsamios analizës, o globaliniame kontekste iðsigimstantys tradiciniai 
reiðkiniai turi bûti numatomi. 
 

Kriziø valdymas 
 

Pripaþástama, kad pagrindinë galimybë kovoti su krizëmis yra galimybë tas krizes valdyti. Kiek-
viena krizinë situacija yra specifinë. 

Vienais atvejais kriziø valdymu laikoma labai specializuota ir siaura ryðiø su visuomene veiklos 
sritis, kitais atvejais, prieðingai – apimama ir konfliktø, rizikos bei problemø vadyba [11].  

Globalizacijos kontekste á kriziø valdymà neuþtenka þiûrëti tik kaip á siaurà ryðiø su visuomene 
veiklos sritá, kai uþtektø minëti tik reaktyvias krizës valdymo priemones.  

Naujø sistemø ir sisteminiø junginiø atsiradimas, naujø technologijø ir galimybiø taikymas nu-
lëmë ir specifinius tokiø dariniø valdymo procesus. Kriziø iðankstinio paþinimo, galimybiø ir rizikos 
ávertinimo, antikriziniø procedûrø realizavimo formø ir metodø visuma, nukreipta á konkreèioje siste-
moje susiklosèiusios krizinës situacijos áveikimà, padëjo pagrindà susiformuoti kriziø vadybai. Pa-
grindinis kriziø vadybos uþdavinys – sistemos valdytojus ir dalyvius iðmokyti paþinti pirmuosius atsi-
radusios krizës poþymius ir sukurti tinkamà kriziø áveikimo strategijà [16, p. 39–41]. Tikëtina, kad kriti-
nës padëties nustatymas neleis vystytis ir susiformuoti krizei, o teisinga strategija uþkirs kelià krizinei 
situacijai. Todël krizæ veiksmingiausia valdyti laiku nustaèius kritinæ padëtá. 

Problemos nustatymo, prieþasèiø analizës, tikslo apibrëþimo ir strategijos sudarymo veiksmø 
sekà galime pavadinti krizës valdymo keliu (4 pav.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 pav. Krizës valdymas 

 

Kritinė padėtis Krizė Katastrofa 

? Terorizmas ?

Priežastis Sąlygos Padariniai 

Problema Tikslas Strategija Priežastys Sprendimas 

Kritinę padėtį Krizė Katastrofa 
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Nustatyti problemà ir jos prieþastis nëra paprasta. Sisteminio màstymo principai nurodo tin-
kamà problemos ir prieþasties paieðkos kryptá [17, p. 39–41]: 

1. Visumos suvokimas erdvëje: kai suprantame, kad þiniø visumà sudaro atskirø faktø visuma; 
2. Visumos suvokimas laike: kai sudëtingus procesus, vykstanèius laike, bûtina sugebëti su-

vokti kaip visumà; 
3. Prieþastingumas: bûtina veiksmingiau ðalinti prieþastá, o ne padarinio sukeltus padarinius; 
4. Tikimybiðkumas: kaip besistengtumëme nuspëti ir planuoti ateitá, neapibrëþtumo iðvengti 

nepavyksta. Tikimybiðkumas leidþia kalbëti apie planingos veiklos rizikà bei optimistiná ir pesimistiná 
padëties sprendimo variantà. 

Norint teisingai nustatyti problemas ir prieþastis, bûtina turëti visà informacijà. Kontraversiðkai 
vertinama þiniø vadyba ne be reikalo sureikðmina informacijos vaidmená ðiuolaikiniame globaliniame 
pasaulyje. Informacija tik tada bus naudinga, jei bus gauta laiku, patikima, objektyvi, iðsami ir aiðki. 
Informacija ne tik turi bûti „skaidri“, bet ir visapusiðkai atspindëti aplinkos veiksniø ir procesø átakà si-
steminio junginio normaliam funkcionavimui ir vystymuisi. 

Nustaèius problemà ir jos prieþastis, formuluojamos uþduotys – kas turi bûti padaryta, kad pro-
blema bûtø paðalinta. Kyla klausimai, kas ir kaip nusako apsibrëþiamà tikslà. Tikslas áprasmina val-
dymo veiklà [7, p. 55]. Tik nusistaèius siekiamà tikslà, galima ieðkoti sprendimo. 

Kriziø vadyboje iðskiriant tikslus bûtina [16, p. 39]: 
1. Sukurti krizinës bûklës nustatymo, vystymosi tendencijø numatymo, krizës prieþasèiø ir pa-

dariniø analizavimo sistemà. 
2. Numatyti ir ágyvendinti prevencines, reagavimo priemones, nukreiptas á krizinës situacijos 

áveikimà.  
Ágyvendinant kriziø vadybos nustatytus tikslus, reikia iðspræsti ir tam tikrus uþdavinius: nustatyti 

krizinæ situacijà, iðaiðkinti jos prieþastis, numatyti krizës vystymosi tendencijas, suformuoti antikrizines 
strategijas bei parengti kriziø áveikimo scenarijus, parinkus geriausià strategijà sudaryti antikrizines 
programas ir priemoniø planus, juos realizuoti. Èia vël svarbø vaidmená atlieka informacija: jos patiki-
mumas ir iðsamumas. 

Kilus krizës grësmei, rekomenduojama suburti antikrizinius komitetus, projektines grupes, kri-
ziniø situacijø valdymo arba strateginës plëtros komandas krizinës situacijos likvidavimo ir stabiliza-
vimo strategijoms parengti ir ágyvendinti. Kriziniø situacijø sprendimai dël krizinës situacijos specifið-
kumo ir unikalumo labai dinamiðki, todël daþnai taikomi ir netradiciniai metodai. Itin svarbu, kad jie 
bûtø parengti labai kvalifikuotai ir tinkamai taikomi. 

Aplinkos analizës, valdymo per tikslus metodø, strategijø formavimo, analizës ir prognozës bei 
rizikos pagrindines koncepcijas ir principus detaliai nagrinëja strateginis valdymas. Jis apibûdina-
mas kaip „nuolatinis, dinaminis ir nuoseklus procesas“ [20, p. 21]. Strateginis valdymas taip pat re-
miasi informacijos kokybe. 
 
 

Terorizmo grësmës kaip krizës valdymas 
 

Pastebima, kad antiteroristinis vajus vis labiau suprieðina pasaulá. Netgi valstybëms, kurios iki 
ðiol galëjo jaustis saugios, kyla pavojus tapti teroristø taikiniu [14]. Kol vyksta kova su teroristais, ne-
sistengiama iðsiaiðkinti ir naikinti terorizmo prieþastis. Jei kas nors to imtøsi, daug kà reikëtø kritiðkai 
ið naujo ávertinti. 

Ilgametë kovø su terorizmo reiðkiniu praktika rodo, kad ðiandien kovojant su terorizmu nepa-
kanka persekioti jo organizatorius ir vykdytojus. Daug svarbesnë turëtø bûti terorizmo prevencija, kuri 
sunaikintø jam palankià aplinkà. Jeigu pavyktø apibrëþti kritinës padëties, dël kurios susiformuoja 
katastrofa – terorizmas, bûsenà (3 pav.), terorizmo prevencija ágautø naujà reikðmæ. 

Terorizmà, kaip reiðkiná, kaip sisteminá dariná, galima analizuoti visapusiðkai: t. y, vadovauda-
miesi sisteminio màstymo principais, ðá reiðkiná galime suvokti laike, erdvëje, analizuoti prieþastin-
gumà ir nustatyti jo pasireiðkimo tikimybiðkumà. 

Informacija èia ágauna nepaprastà vertæ. Krizës valdymas visiðkai priklauso nuo to, kaip ið-
spræsti informacijos rinkimo, kaupimo, apdorojimo, pateikimo ir naudojimo klausimai. Ði sritis valsty-
biðkai sureguliuota taip, kad bet kokia specifinë informacija priklauso valstybiø specialiosioms tarny-
boms, o veiklos veiksmingumas – ne tik nuo jø tinkamo bendradarbiavimo, bet ir nuo aukðèiausio ly-
gio politinës ideologijos ir valios. 

Teigiame, kad reiðkiniai turi bûti numatomi ir valdomi, analizuodami terorizmo, kaip reiðkinio 
valdymo galimybes, turime ne tik analizuoti terorizmo pasireiðkimo aplinkybes, t. y. nustatyti pro-
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blemà ir prieþastá, bet ir iðsikelti tikslus – kà turime su terorizmo reiðkiniu daryti: leisti kritinei padëèiai 
vystytis á krizæ ir katastrofà, ar, pasitelkus informacijà, uþkirsti vystymuisi kelià, vykdyti prevencijà (4 
pav.)? 

Visai kita situacija susiklosto, jeigu nesugebame paþinti pirmø kritinës bûsenos poþymiø ir jau 
turime konkreèius padarinius – krizæ arba katastrofà: ákaitus arba net þuvusius civilius. Tada susidu-
riame su kriziniø padariniø valdymu. Vadybos mokslas siûlo konfliktø sprendimo bûdus, metodikas ir 
technikas, ir tai bûti integracinë krizinio padarinio valdymo dalis. 

Kriziniams reiðkiniams spræsti gali bûti parengti veikimo scenarijai, strategijos ir planai. Tai tu-
rëtø bûti (daþnai ir yra) ne tik valstybinio valdymo lygmens, bet ir vykdomojo – specialiøjø tarnybø to-
liaregiðkas strateginis situacijø numatymas ir modeliavimas. 

Todël ðiandien brëþiant naujo lygio, naujø sàlygø padiktuotà terorizmo grësmës valdymo stra-
tegijà, jëgas turi sutelkti ne tik politikai, teisininkai, konstitucinës teisës specialistai, bet ir vadybininkai, 
strategai, analitikai. Dël globalizacijos átakos susiformuojantys nauji reiðkiniai turi bûti numatomi ir val-
domi pritaikant ne tik naujausias technologijas ir mokslo laimëjimus, bet ir priimant naujus, galbût ne 
visada populiarius sprendimus. 
 

Kriziø valdymas Lietuvoje 
 

Lietuvoje kriziø valdymo sistema dar kuriama. Tokie globaliniai reiðkiniai kaip kova su tero-
rizmu, korupcija, tarptautiniu organizuotu nusikalstamumu, prekyba þmonëmis ávardijami kaip ekst-
remaliø ir kriziniø situacijø valdymas.  

Ðiuo metu Lietuvoje ekstremaliø ir kriziniø situacijø valdymu rûpinasi dvi – Lietuvos Respublikos 
kraðto apsaugos ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalø ministerijos, apskrièiø administracijos ir vietos 
savivalda. Esant tiek daug institucijø, sunku suderinti lëðø bei veiksmø planavimà, kriziniø situacijø 
valdymo darbus.  

Ðiandien krizines situacijas analizuoja Kriziø valdymo centras prie Kraðto apsaugos ministeri-
jos, jam padeda 2002 m. Lietuvos Respublikos Vyriausybës nutarimu sudarytas Kriziø prevencijos 
komitetas [2], o esant krizinei situacijai, surenkamas 2001 m. Lietuvos Respublikos Vyriausybës nuta-
rimu sudarytas Kriziø valdymo komitetas [1]. Ekstremalias situacijas valdo Ekstremaliø situacijø komi-
sija ir Ekstremaliø situacijø valdymo centras. 

Siekdamas iðvengti sprendimø priëmimo dubliavimo bei supaprastinti ekstremaliø bei kriziniø 
situacijø valdymà, Lietuvos Respublikos Vyriausybës strateginio planavimo komitetas pritarë spren-
dimui, kad Kriziø prevencijos komitetas sujungiamas su Kriziø valdymo komitetu, o Kriziø valdymo 
centras perduodamas Lietuvos Respublikos Vyriausybës tiesioginiam pavaldumui. Ekstremaliø situa-
cijø komisija sujungiama su Ekstremaliø situacijø valdymo centru. 

Taigi ðalyje ið keturiø kolegialiø organø, veikusiø prie Lietuvos Respublikos Vyriausybës, liks 
du: vienas skirtas kriziø, kitas – ekstremaliø situacijø valdymui. 

Kovos su terorizmu principai Lietuvoje reglamentuoti Valstybës ilgalaikës raidos strategijoje [4] 
bei Nacionalinio saugumo strategijoje [3]. Pastarojoje terorizmas traktuojamas kaip vykstant globali-
zacijos procesams susiformavusi nekarinio pobûdþio iðorinë grësmë Lietuvos nacionaliniam saugu-
mui, kaip pavojus, kylantis ið kitø valstybiø. Vykdydama terorizmo prevencijà, Lietuva pirmenybæ teikia 
konkretiems veiksmams, sudaromos kovos su terorizmu programos. 
 

Iðvados 
 

Terorizmo grësmë, kaip globalinë krizë, analizuojama seniai. Mûsø manymu, ðià problemà 
bandoma spræsti per daug atsietai nuo mokslo ir teorijos koncepcijø. Daþnai nauja yra tik pamirðta 
sena: valdymo teorija ir praktika, terorizmo grësmëms, siûlo praktikoje taikyti analizuotas socialiniø 
mokslø teorijø taikymo galimybes, skirtas terorizmo keliamai grësmei valdyti. 

Pirma, kà galima siûlyti terorizmo grësmës valdymo metodikai formuoti, tai – taikyti sisteminá 
màstymà: kai problema suvokiama laike, erdvëje, suvokiamas jos prieþastingumas ir tikimybiðkumas. 

Antra – problemos analizës ir prognozës, strategijos formavimo, valdymo per tikslus metodø 
pagrindines koncepcijas ir principus – kà detaliai nagrinëja strateginis valdymas. 

Treèia – vadybos mokslas siûlo konfliktø sprendimo bûdus, metodikas ir technikas. Tai gali bûti 
integracinë kriziø valdymo dalis. 

Svarbiausia – trumpai aptarta kriziø vadyba, kaip valdymo koncepcijos dalis, aiðkiai analizuoja 
ir nubrëþia paraleles tarp praeities ir dabarties situacijos bei ateities perspektyvø. 
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Ðiame straipsnyje siûlymas paþvelgti á terorizmo problemà kriziø valdymo kontekste gali bûti ir 
netikëtas, ir labai supaprastintas. 

1. Pagrindinë galimybë kovojant su krizëmis yra galimybë tas krizes valdyti.  
2. Krizë neatsiranda be prieþasties, juo labiau – be poþymiø, liudijanèiø, kad ji gali bet kuriuo 

momentu pasireikðti. Todël teigiame, kad ámanoma laiku vertinti susiformavusià kritinæ situacijà, imtis 
reikiamø priemoniø, kad nesusiformuotø susiklostanèios situacijos kritinis padarinys – katastrofa.  

3. Kriziø iðankstinio paþinimo, galimybiø ir rizikos ávertinimo, antikriziniø procedûrø realizavimo 
formø ir metodø visuma, nukreipta á konkreèioje sistemoje susiklosèiusios krizinës situacijos áveikimà, 
padëjo pagrindà susiformuoti kriziø vadybai. Pagrindinis kriziø vadybos uþdavinys – iðmokyti paþinti 
pirmuosius atsiradusios krizës poþymius ir sukurti tinkamà kriziø áveikimo strategijà. 

4. Kriziø valdymo veiklà áprasmina siekiamø tikslø suformulavimas. Valdymas per tikslus – arti-
miausias kelias rasti sprendimà. Taikant teorijos ir praktikos siûlomus metodus, svarbø vaidmená at-
lieka informacija: jos patikimumas ir iðsamumas. 

5. Kriziniø situacijø sprendimai dël krizinës situacijos specifiðkumo ir unikalumo gali bûti labai 
dinamiðki, todël daþnai taikomi ir netradiciniai metodai. Labai svarbu, kad jie bûtø parengti labai kvali-
fikuotai ir tinkamai taikomi. Kilus krizës grësmei, rekomenduojama suburti visapusiðkai ávairialypæ kri-
ziniø situacijø valdymo arba strateginës plëtros komandà krizinës situacijos likvidavimo ir stabiliza-
vimo strategijoms parengti ir ágyvendinti. Jëgas turi sutelkti ne tik politikai ir teisininkai, bet ir vadybi-
ninkai, strategai, analitikai. 
 
 

♦♦♦ 
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SUMMARY 
 

In the article the author analyses the concept of the crisis phenomenon, the development of critical 
situations; proposes the ways of controlling them; suggests theories of crisis management through the objectives 
and conditions to manage the threat of terrorism as a kind of the crisis. The author suggests a wider approach 
to the problem of crisis management and integrates theoretical and practical achievements of administrative 
and social sciences. Crisis is interpreted as a new challenge rather than a threat.  

Crisis does not arise without a reason or any signal. The main way of fighting against crisis is to use 
crisis management. The foundations of crisis management are based on: interim recognition, estimation of 
chances and risks, and realization of anti-crisis procedures and methods, that are oriented at controlling crisis 
in particular situations. The main objective of crisis management is learning to recognize the first symptoms of 
a crisis and to develop appropriate strategy of overcoming it. 

Crisis management solutions can vary according to the particularities of the situation and can be very 
dynamic. This is the reason why unconventional methods should be used. Therefore, in this case qualified 
preparation and suitable application of these methods play the crucial role. What is more, when the a threat of 
a crisis arises, it is recommended to build the comprehensive teams of crisis management and strategic 
development that would be capable to develop the strategies of crisis elimination and stabilization. For this 
reason not only politicians, lawyers, but also managers, strategy makers and analysts should make every efforts 
for the preparation of strategies aimed at managing threats of terrorism. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 




