Gyventojų perspėjimo ir informavimo sistema
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie VRM (toliau – PAGD),
įgyvendindamas Europos Sąjungos projektą ,,Gyventojų perspėjimas ir informavimas,
naudojant viešųjų judriojo telefono ryšio paslaugų teikėjų tinklų infrastruktūrą“ įdiegė
gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemą, užtikrinančią gyventojų perspėjimą ir
informavimą apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją trumpaisiais
pranešimais tiesiogiai į gyventojų mobiliuosius telefonus. Sistema veikia nuo 2012 m.
rugsėjo 1 d. Dabar svarbiausias uždavinys – išmokyti žmones, kad nustatytų telefoną
priimti žinutę ir kad jie sureaguotų į gautą pranešimą. PAGD užsakė 650 tūkst.
informacinių lankstinukų gyventojams, 3200 plakatų. Vyksta paslaugos viešinimas per
masinės informacijos priemones.
Gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemai naudojama korinio transliavimo
(angl. Cell Broadcast) technologija, kuri Europos telekomunikacijų standartizavimo
instituto buvo pripažinta efektyviausia. Pranešimai vienu metu perduodami visiems
pasirinktoje teritorijoje esantiems gyventojams, perdavimo laikas – tik 2-3 sekundės, net
ir perkrautas tinklas gali perduoti šiuos pranešimus, kitaip nei siunčiant SMS žinutę,
pranešime telpa 15 puslapių teksto po 92 simbolius. Be to, technologija garantuoja
siuntėjo autentiškumą, leidžia nustatyti pranešimo išsiuntimo laiką. Pranešimai
perduodami lietuvių, rusų ir anglų kalbomis. Šiuo metu paslauga įdiegta visų Lietuvos
viešojo judriojo telefono ryšio operatorių antrosios kartos (2G) GSM tinkluose, kurie
apima 99 proc. šalies teritorijos.
Gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemą aptarnauja ir valdo Priešgaisrinės
apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie VRM. Numatyta, kad dirbti su šia sistema bus
apmokyti ir visų savivaldybių civilinės saugos specialistai. Tai leis operatyviai perspėti ir
informuoti gyventojus, esančius tam tikroje savivaldybės teritorijos dalyje. Naujoji
perspėjimo sistema papildys šiuo metu naudojamą garsinių sirenų sistemą.
Norint gauti gyventojų perspėjimo pranešimus, telefonuose turi būti aktyvinta šių
pranešimų priėmimo funkcija. Internetinėje svetainėje http://www.vpgt.lt/index.php?630085069 pateikiama aktyvinimo instrukcija populiariausiems įvairių gamintojų
mobiliesiems telefonams. Jei sąraše nepateikta Jūsų telefono modelio funkcijos
aktyvinimo instrukcija, reikėtų vadovautis vienu iš to paties gamintojo pateikiamos
aktyvinimo instrukcijos variantų. Meniu punktų vertimas telefone ir atmintinėje gali
skirtis. Tokiu atveju ieškokite panašių meniu punktų, pavyzdžiui, korinis transliavimas
gali vadintis: Cell Broadcast, transliacija, naujienų pranešimai ir pan. Rinkoje yra
telefonų, kurie arba negali priimti korinio transliavimo pranešimų, arba ši funkcija nėra
valdoma per telefono meniu. Dauguma telefonų gali priimti korinio transliavimo
pranešimus įdiegus papildomą programinę įrangą. Ar jūsų turimam telefono aparatui yra
sukurta speciali programinė įranga, galite pasitikrinti tinklalapyje www.vpgt.lt. Dalis
telefonų korinio transliavimo pranešimus priima tik lotyniškais simboliais
(anglų k.). Šio apribojimo nebėra išmaniuosiuose telefonuose, kuriuose įdiegtos
naujosios „Android OS“ programinės įrangos versijos (nuo v. 4.0.3). Daugiau
informacijos apie telefonų funkcijų aktyvinimą pateikiama ir periodiškai atnaujinama

tinklalapyje www.vpgt.lt. Telefonų funkcijų aktyvinimo klausimais prašom kreiptis
el. paštu gpis@vpgt.lt arba tel. (8 5) 271 6853. Pranešimai perduodami trimis kalbomis į
skirtingus kanalus: 578 – lietuvių k., 525 – anglų k., 605 – rusų k. Vienu metu gali būti
pasirenkama keletas kanalų. Korinio transliavimo pranešimai automatiškai neišsaugomi
mobiliajame telefone. Norėdami išsaugoti šiuos pranešimus Jūs rankiniu būdu valdydami
meniu galite juos išsaugoti.
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