
 

  

 

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 METŲ 

GYVENTOJŲ CIVILINĖS SAUGOS ŠVIETIMO 

  PLANAS  

  

 

Eil. Nr. Renginio pavadinimas Planuojama priemonė 
Vykdymo 

laikotarpis 
Vykdytojas Pastaba 

1. Informacijos pateikimas žiniasklaidoje ir internete gyventojų civilinės saugos klausimais 

1.1. Kaip elgtis esant dideliems 

šalčiams  

Savivaldybės internetinis 

puslapis. 

I ir  IV 

ketvirčiai 

Bendrojo skyriaus vyr. 

specialistas 

Artėjant didelių 

šalčių grėsmei 

1.2. Gripo ir kitų virusinių ligų 

profilaktika 

Savivaldybės internetinis 

puslapis, lankstinukai, vietos 

žiniasklaida. 

I ketvirtis Bendrojo skyriaus vyr. 

specialistas, 

Savivaldybės gydytoja 

Padidėjus gripo 

epidemijos grėsmei 

1.3. Kaip apsisaugoti nuo 

potvynio 

Savivaldybės internetinis 

puslapis, vietos žiniasklaida 

II ketvirtis Bendrojo skyriaus vyr. 

specialistas  

Atsiradus potvynio 

grėsmei 

1.4. Saugus elgesys radus daiktą 

panašų į sprogmenį 

Savivaldybės internetinis 

puslapis, vietos žiniasklaida. 

II ketvirtis Bendrojo skyriaus vyr. 

specialistas  

 

1.5. Grėsmės deginant žolę. 

Atsakomybė 

Savivaldybės internetinis 

puslapis, vietos žiniasklaida. 

II ketvirtis Bendrojo skyriaus vyr. 

specialistas, Pasvalio 

PGT specialistai 

 

 

1.6. Saugus elgesys miške  Savivaldybės internetinis 

puslapis, vietos žiniasklaida. 

II ketvirtis Bendrojo skyriaus vyr. 

specialistas, Pasvalio 

PGT specialistai 

 

1.7. Vėjas, audros, uraganai. 

Saugus elgesys perkūnijos 

metu 

Savivaldybės internetinis 

puslapis. 

III ketvirtis Bendrojo skyriaus vyr. 

specialistas  

 

1.8. Kaip pasirengti šildymo 

sezonui 

Savivaldybės internetinis 

puslapis, vietos žiniasklaida. 

III ketvirtis Bendrojo skyriaus vyr. 

specialistas, Pasvalio 

PGT specialistai 

 

1.9. Saugus elgesys prie vandens 

telkinių. Pavojai ant ledo 

Savivaldybės internetinis 

puslapis, vietos žiniasklaida. 

I ir  IV 

ketvirčiai 

Bendrojo skyriaus vyr. 

specialistas, Pasvalio 

PGT specialistai 

 

1.10. Pirotechnikos naudojimas. 

Atsakomybė 

Savivaldybės internetinis 

puslapis, vietos žiniasklaida. 

IV ketvirtis  Bendrojo skyriaus vyr. 

specialistas, Pasvalio 

PGT specialistai, 

Pasvalio PK 

 



specialistai 

1.11. Skelbti informaciją apie 

planuojamą GPIS 

patikrinimą su elektros 

sirenų įjungimu ir kaip elgtis 

išgirdus sirenų signalą  

 

Savivaldybės internetinis 

puslapis, vietos žiniasklaida. 

Balandžio mėn. 

Spalio mėn. 

Bendrojo skyriaus vyr. 

specialistas  

 

1.12. Savivaldybės interneto 

tinklalapyje  

skelbti informaciją apie 

įvykusius Savivaldybės 

ekstremalių 

situacijų komisijos 

posėdžius, juose priimtus 

sprendimus 

 

Savivaldybės internetinis 

puslapis 

Po ekstremalių 

situacijų 

komisijos 

posėdžio 

 

Bendrojo skyriaus vyr. 

specialistas  

 

1.13. Supažindinti rajono 

gyventojus su Gyventojų 

perspėjimo ir informavimo 

sistemos civilinės saugos 

pranešimų perdavimo ir 

priėmimo tvarka (korinio 

transliavimo aktyvinimas 

mobiliuosiuose telefonuose) 

 

Savivaldybės internetinis 

puslapis 

Nuolat Bendrojo skyriaus vyr. 

specialistas  

 

1.14. Savivaldybės interneto 

tinklalapyje skelbti patarimus 

ir atmintines gyventojams 

civilinės saugos, 

priešgaisrinės saugos 

tematika 

Savivaldybės internetinis 

puslapis 

Nuolat Bendrojo skyriaus vyr. 

specialistas  

 

2. Civilinės saugos paskaitos ir renginiai 

2.1. Paskaitų ciklas ,,Būk saugus 

moksleivi, išmok apsaugoti 

save ir kitus“ 

Paskaitų ciklas bendrojo 

lavinimo mokyklų 

moksleiviams 

I-IV ketvirčiai PGT specialistai, 

Bendrojo skyriaus vyr. 

specialistas, švietimo 

įstaigos 

 

2.2. Civilinės saugos pajėgų 

veiklos ir technikos 

pristatymas rajono bendrojo 

lavinimo mokyklų 

Civilinės saugos pajėgų 

veiklos ir technikos 

pristatymas rajono bendrojo 

lavinimo mokyklų 

II ketvirtis Bendrojo skyriaus vyr. 

specialistas, Civilinės 

saugos pajėgų atstovai 

 



moksleiviams ir visuomenei moksleiviams ir visuomenei 

2.3. Saugaus elgesio prie vandens 

telkinių pristatymas renginių 

metu 

Renginiai prie vandens 

telkinių, teikiant informaciją 

apie prevencines priemones, 

pagalbą nukentėjusiems ir 

gelbėjimo priemonių 

pristatymas  

I ir II ketvirčiai Visuomeninės 

organizacijos, 

PGT specialistai, 

Bendrojo skyriaus vyr. 

specialistas 

 

3. Civilinės saugos paskaitos seniūnijose, bendrijose 

3.1.  ,,Žolės deginimo žala ir 

įstatymais numatytos 

sankcijos“. (Informacinių 

pranešimų  ir plakatų 

viešinimas seniūnijų 

skelbimų lentose) 

I-II ketvirčiai Bendrojo skyriaus vyr. 

specialistas,  SPT ir 

PGT specialistai, 

seniūnai 

Lankytinos vietos 

pasirenkamos 

atsižvelgiant į 2019 

metų PGV gaisrų 

gesinimo ataskaitas. 

4. Teminių plakatų ir lankstinukų rengimas, gamyba, platinimas 

4.1. Korinio transliavimo 

aktyvavimo galimybės 

mobiliuosiuose telefonuose 

 

Platinimas gyventojų 

civilinės saugos švietimo 

renginiuose. 

I-IV ketvirčiai Bendrojo skyriaus vyr. 

specialistas 

 

4.2. Plakatų ,,Nedegink žolės“ 

rengimas ir platinimas 

Platinimas seniūnijoms, 

švietimo įstaigoms, 

bendruomenėms. 

I-II ketvirčiai Bendrojo skyriaus vyr. 

specialistas, Strateginio 

planavimo ir investicijų 

skyriaus vyr. 

specialistas (ekologijai) 

 

 

 

 


