
Lai novērstu katastrofas, sagatavotos tām un reaģētu 
uz tām, ir nepieciešama cieša sadarbība, koordinācija 
daudzos līmeņos un prasmju un speciālo zināšanu 
kombinācija. Savienības Civilās aizsardzības zināšanu 
tīkla, kas izveidots ar Lēmumu Nr.  1313/2013/ES, mērķis 
ir stiprināt Savienības civilās aizsardzības mehānismu 
visos šajos aspektos. Tas apvieno civilajā aizsardzībā un 
katastrofu pārvaldībā iesaistītās personas, lai sadarbotos 
un savstarpēji mācītos ar mērķi stiprināt ES vispārējās 
spējas rīkoties katastrofu gadījumos.

Pirmkārt, zināšanu tīkls ir zināšanu starpnieks - rīks, 
kas civilās aizsardzības un katastrofu pārvarēšanā 
iesaistītajām personām dara pieejamākas attiecīgās 
zināšanas, piedāvājot platformu, kur mācīties, strādāt un 
attīstīties kopā. 

Otrkārt, tas ir partnerības veicinātājs, kas savieno 
ieinteresētās personas dažādos līmeņos  — vietējā, 
starptautiskā, valdības, nevalstiskā, politiskā, zinātniskā 
un operatīvajā  —, organizējot virtuālus un klātienes 
pasākumus un finansējot kopīgas un starpnozaru 
iniciatīvas.  

Treškārt, tas darbojas arī kā inovācijas katalizators, 
veicinot pētniecību un sekmējot jaunu tehnoloģiju un 
procesu ieviešanu civilās aizsardzības un katastrofu 
pārvaldības jomā. 
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Veicinot pieredzes un speciālo zināšanu izplatīšanu un 
apmaiņu, tas pilda šādas funkcijas:
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Pasākumi

Zināšanu tīkls sākotnēji koncentrēsies uz labi zināmu un veiksmīgu esošo pasākumu īstenošanu, uzlabojot tos un padarot 
tos iekļaujošākus. Vēlāk tas ieviesīs jaunas iniciatīvas, lai vēl vairāk atbalstītu Savienības Civilās aizsardzības mehānismu 
(UCPM) un tā dalībvalstis un iesaistītās valstis.

Zināšanu tīkla darbības ir strukturētas divos pīlāros — spēju veidošanā un zinātnē —, un tās papildina virkne transversālu, 
tīkla mēroga pasākumu, kas savieno pīlārus, nodrošinot saskaņotību un sinerģiju.

UCPM mācību programma  
Ekspertu apmācība, lai kopīgi strādātu 
pie prevencijas, gatavības un reaģēšanas 
pasākumiem UCPM ietvaros.

Civilās aizsardzības ekspertu apmaiņas 
programma  
Apmaiņas programma dod iespēju ekspertiem 
dalīties pieredzē ar citu valstu kolēģiem un 
apgūt jaunas tehniskās prasmes.

UCPM gūtās pieredzes programma   
Pieredze un paraugprakse, kas gūta no 
misijām un citiem pasākumiem, lai uzlabotu 
UCPM efektivitāti un lietderību.

Civilās aizsardzības mācības   
Mācības, piemēram, ES MODEX, kas uzlabo 
sagatavotību un veicina sadarbību starp 
Eiropas civilās aizsardzības iestādēm un 
komandām.

Partnerības veicināšanas iespējas  
Iniciatīvu finansēšana, lai tuvinātu civilās 
aizsardzības un katastrofu pārvarēšanas 
kopienas un veicinātu to sadarbību.

Zinātniskās konsultācijas un inovācija  
Saikne ar zinātniskajiem tīkliem, lai 
nodrošinātu UCPM ar speciālajām 
zināšanām un stimulētu pētniecību un 
inovāciju.

Tematiskie semināri un konferences 
Mācīšanās un tīklošanās iespējas, kas 
izstrādātas, ņemot vērā konkrētas esošas 
vai jaunas vajadzības un riskus.

E-pasts 
echo-CP-knowledge-network@ec.europa.eu

Platforma 
civil-protection-knowledge-network.europa.eu

Izpratnes veicināšanas pasākumi  
Iniciatīvas, kas uzlabo sabiedrības izpratni 
par katastrofu riskiem un civilās aizsardzības 
pasākumiem novēršanas, sagatavotības un 
reaģēšanas jomā.

Kopienas iesaiste
Regulārs dialogs ar dalībvalstīm 
un iesaistītajām valstīm, un citām 
ieinteresētajām personām par visiem 
zināšanu tīkla aspektiem.

#CivProKnowNet

Apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni:  
https://civil-protection-knowledge-network.europa.eu/
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