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ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2023 METŲ GYVENTOJŲ CIVILINĖS SAUGOS ŠVIETIMO RENGINIŲ GRAFIKAS

Eil.
Nr.

Priemonės pavadinimas Vykdymo
terminas

(data)

 Organizatoriai ir
vykdytojai

Pastabos

1. Gyventojų švietimas (informacijos viešinimas žiniasklaidoje)
1.1. Gyventojų informavimas apie galinčius susidaryti potencialius 

pavojus ir ekstremaliąsias situacijas bei rekomendacijos, kaip 
elgtis tam tikru atveju, COVID-19 prevencijos klausimais

Nuolat VPS CS specialistas Informacijos viešinimas savivaldybės
interneto svetainėje www.silute.lt,

žiniasklaidoje, Facebook paskyroje
1.2. Lankstinuko „Nedeginkit pernykštės žolės!“ viešinimas I–II

ketvirčiai
VPS CS specialistas Informacijos viešinimas savivaldybės

interneto svetainėje www.silute.lt,
žiniasklaidoje, Facebook paskyroje

1.3. Rekomendacijų, kaip išvengti pavojų vandenyje, informacijos 
apie maudymosi vietų vandens kokybės stebėseną, viešinimas

II–III
ketvirčiai

VPS CS specialistas Informacijos viešinimas savivaldybės
interneto svetainėje www.silute.lt,

žiniasklaidoje, Facebook paskyroje
1.4. Lankstinuko „Kaip pasiruošti kūrenimo sezonui“ viešinimas III–IV

ketvirčiai
VPS CS specialistas Informacijos viešinimas savivaldybės

interneto svetainėje www.silute.lt,
žiniasklaidoje, Facebook paskyroje

1.5. Atmintinės „Saugus elgesys su pirotechnikos priemonėmis“  
viešinimas 

IV
ketvirtis

VPS CS specialistas Informacijos viešinimas savivaldybės
interneto svetainėje www.silute.lt,

žiniasklaidoje, Facebook paskyroje
1.6. Informacijos tikslinimas, atnaujinimas savivaldybės interneto 

svetainės skiltyje „Civilinė sauga“ 
Nuolat VPS CS specialistas Informacijos viešinimas savivaldybės

interneto svetainėje www.silute.lt
1.7. Visuomenės informavimas apie gyventojų perspėjimo ir 

informavimo sistemos patikrinimą, kurio metu bus įjungiamos 
garsinės elektros sirenos

Esant
poreikiui

VPS CS specialistas Informacijos viešinimas savivaldybės
interneto svetainėje www.silute.lt,

žiniasklaidoje, Facebook paskyroje
1.8. Visuomenės informavimas apie Lietuvos Respublikoje įdiegtą 

gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemą aktyvuojant 
korinį transliavimą mobiliuosiuose telefonuose

Nuolat VPS CS specialistas Informacijos viešinimas savivaldybės
interneto svetainėje www.silute.lt,

žiniasklaidoje, Facebook paskyroje



1.9. Informacijos „Karo laikų sprogmenys kelia pavojų“ viešinimas Nuolat VPS CS specialistas Informacijos viešinimas savivaldybės
interneto svetainėje www.silute.lt,

žiniasklaidoje, Facebook paskyroje
2. Mokomoji medžiaga

2.1. Įvairių informacinių atmintinių (lankstinukų) dalinimas 
renginiuose

Nuolat VPS CS specialistas

2.2. Įvairių informacinių plakatų apie potencialius pavojus ir 
galinčias susidaryti ekstremaliąsias situacijas dalinimas 
renginiuose

Nuolat VPS CS specialistas

3. Susitikimai, akcijos, renginiai
3.1. Susitikimai su miesto bei rajono visuomene civilinės, 

priešgaisrinės saugos, COVID-19 prevencijos klausimais
Pagal

poreikį
VPS CS specialistas;

Šilutės  rajono
savivaldybės PT

viršininkas

Renginiai bendradarbiaujant su
Klaipėdos PGV

3.2. Dalyvavimas Klaipėdos PGV Šilutės PGT organizuojamoje 
akcijoje „Kūrenkime saugiai“

IV
ketvirtis

 Klaipėdos PGV
Šilutės PGT;

VPS CS specialistas;
Šilutės  rajono

savivaldybės PT
viršininkas

Informacijos viešinimas savivaldybės
interneto svetainėje www.silute.lt,

žiniasklaidoje, Facebook paskyroje

3.3. Dalyvavimas Šilutės miesto šventėje su akcija „Žinojimas 
saugo“, išvykimo krepšio pristatymas, pranešimų 
mobiliuosiuose telefonuose nustatymas

Gegužės
mėnuo

Klaipėdos PGV
Šilutės PGT;

Klaipėdos PGV
CSS;

VPS CS specialistas

Informacijos viešinimas savivaldybės
interneto svetainėje www.silute.lt,

žiniasklaidoje, Facebook paskyroje

3.4. Konkursų, viktorinų, kitų renginių civilinės, priešgaisrinės 
saugos tematika organizavimas savivaldybės bendrojo lavinimo
mokyklose

Mokslo
metų
eigoje

PAGD prie VRM;
Klaipėdos PGV;

Savivaldybės ŠKS;
VPS CS specialistas;

Šilutės  rajono
savivaldybės PT

viršininkas;
rajono bendrojo
lavinimo įstaigų

Informacijos viešinimas savivaldybės
interneto svetainėje www.silute.lt,

žiniasklaidoje, Facebook paskyroje



vadovai
3.5. Dalyvavimas Klaipėdos PGV Šilutės PGT organizuojamame 

potvynio zonoje esančių sodybų lankyme 
I ketvirtis Klaipėdos PGV

Šilutės PGT;
VPS CS specialistas;

Šilutės  rajono
savivaldybės PT

viršininkas

Atmintinių (lankstinukų) apie
potencialius pavojus ir galinčias

susidaryti ekstremaliąsias situacijas
dalinimas gyventojams;

gyventojų informavimas apie
Lietuvoje įdiegtą GPIS, aktyvuojant
korinį transliavimą mobiliuosiuose

telefonuose 
3.6. Saugumo lygį keliančių priemonių (informacinių stendų, 

pirminių gelbėjimo priemonių) parūpinimas-įrengimas 
gyventojų maudymosi vietose (paplūdimiuose) 

Nuo
gegužės

iki rugsėjo
mėnesio
imtinai

Seniūnijų seniūnai; 
VPS CS specialistas

Informacijos viešinimas savivaldybės
interneto svetainėje www.silute.lt,

žiniasklaidoje, Facebook paskyroje

3.7. Dalyvavimas  žuvienės virimo čempionate  Rusnės miestelyje su
akcija „Žinojimas saugo“, išvykimo krepšio pristatymas, 
pranešimų mobiliuosiuose telefonuose nustatymas

Rugsėjo
mėnuo

Klaipėdos PGV
Šilutės PGT;

Klaipėdos PGV
CSS;

VPS CS specialistas

Informacijos viešinimas savivaldybės
interneto svetainėje www.silute.lt,

žiniasklaidoje, Facebook paskyroje

Naudojami sutrumpinimai: 
PAGD prie VRM – Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos; PGV – Priešgaisrinė gelbėjimo valdyba;
PGT – Priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba; VPS – Viešųjų paslaugų skyrius, ŠKS – Švietimo ir kultūros skyrius; CSS – Civilinės saugos skyrius; CS –
civilinė sauga, PT – priešgaisrinė tarnyba. 
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