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TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS  

DIREKTORIUS 

 
 

ĮSAKYMAS 

DĖL TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2020 

M. KOVO 9 D. ĮSAKYMO NR. A1-382 ,,DĖL TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 

EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ OPERACIJŲ CENTRO PERSONALINĖS SUDĖTIES 

IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO" PAKEITIMO 

 

2022 m. kovo  2  d. Nr. A1-272 

 Telšiai  

 

P a k e i č i u  Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus  2020 m. kovo 9 d. 

įsakymą Nr. A1-382 „Dėl Telšių rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro 

personalinės sudėties ir nuostatų patvirtinimo“ ir 1 punktą išdėstau taip:  

„1. S u d a r a u  šios sudėties Telšių rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų 

centrą (toliau – Operacijų centras): 

1.1. Rimantas Adomaitis – Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 

pavaduotojas (Operacijų centro koordinatorius). 

1.2. Asta Mockevičienė – Telšių rajono savivaldybės administracijos (toliau – 

Administracija) Statybos ir urbanistikos skyriaus Aplinkos ir civilinės saugos poskyrio vyriausioji 

specialistė (Operacijų centro koordinatoriaus pavaduotoja). 

1.3. Operacinio vertinimo ir ekstremaliųjų situacijų prevencijos grupė, kurios nariai yra: 

Artūras Stirbys – Administracijos Viešosios tvarkos užtikrinimo skyriaus vedėjas (grupės 

vadovas); 

Diana Abelkienė – Užimtumo tarnybos Šiaulių klientų aptarnavimo departamento Telšių 

skyriaus vedėja; 

Laimonas Bagdonas – Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Telšių departamento 

patarėjas;  

Lendra Bukauskienė – Administracijos Socialinės paramos ir rūpybos skyriaus vedėja; 

Adomas Domarkas – Savivaldybės įmonės Telšių butų ūkio direktorius; 

Kristina Jankauskienė – Administracijos Statybos ir urbanistikos skyriaus Aplinkos ir 

civilinės saugos poskyrio vedėja;  

Laima Jurytė-Zakarauskienė – Viešosios įstaigos Telšių rajono pirminės sveikatos 

priežiūros centro direktorė; 

Aurelijus Laurinavičius – Telšių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 

direktorius; 

Lina Leinartienė – Administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėja; 

Silvija Martinkutė – Administracijos vyriausioji specialistė (savivaldybės gydytoja); 

Dalia Norvaišienė – Nacionalinio visuomeninės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos 

ministerijos Telšių departamento Visuomenės sveikatos saugos kontrolės skyriaus vedėja; 

Raimondas Račkauskas – UAB ,,Telšių vandenys“ direktorius;  

Jovita Seiliuvienė – Viešosios įstaigos Regioninės Telšių ligoninės direktorė; 

Jurgis Staševičius – UAB „Telšių šilumos tinklai“ direktorius; 
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Julius Svirušis – Žemaitijos šaulių 8-osios rinktinės vadas; 

Eglė Tarvainytė – Administracijos Kultūros ir turizmo skyriaus vedėja. 

1.4. Informacijos valdymo ir administravimo grupė, kurios nariai yra: 

Neringa Staponkienė – Administracijos Ekonomikos ir turto valdymo skyriaus vedėjo 

pavaduotoja (grupės vadovė); 

Nida Audinytė – Administracijos Teisės ir administravimo skyriaus vedėjo pavaduotoja; 

Roberta Ubartaitė – Administracijos Statybos ir urbanistikos skyriaus Aplinkos ir civilinės 

saugos poskyrio vyriausioji specialistė; 

Vaida Udovičienė – Administracijos Kultūros ir turizmo skyriaus vyriausioji specialistė 

(Operacijų centro sekretorė); 

Ligita Vilkienė – Administracijos Teisės ir administravimo skyriaus vyresnioji specialistė. 

1.5. Materialinio techninio aprūpinimo grupė, kurios nariai yra: 

Dalia Jonylienė – Administracijos Statybos ir urbanistikos skyriaus Statybos poskyrio 

vyriausioji specialistė (grupės vadovė);  

Danguolė Nebeskienė – Administracijos Finansų skyriaus vyriausioji specialistė;   

Albina Ročiuvienė – Administracijos Teisės ir administravimo skyriaus Viešųjų pirkimų 

poskyrio vedėja; 

Viktorija Rubavičiutė – Administracijos Socialinės paramos ir rūpybos skyriaus vyriausioji 

specialistė; 

Inesa Vaitkė – Administracijos Statybos ir urbanistikos skyriaus Statybos poskyrio 

vyriausioji specialistė. 

1.6. Visuomenės informavimo grupė, kurios nariai yra: 

Agnė Vaitkienė – Administracijos Teisės ir administravimo skyriaus vyriausioji specialistė; 

(grupės vadovė); 

Rugilė Kumžaitė – Telšių rajono savivaldybės mero patarėja. 

1.7. Viešosios tvarkos priežiūros grupė, kurios nariai yra:  

Eligijus Sapranavičius – Administracijos Viešosios tvarkos užtikrinimo skyriaus 

vyriausiasis specialistas (grupės vadovas); 

Arturas Petrauskas – Administracijos Viešosios tvarkos užtikrinimo skyriaus vyriausiasis 

specialistas; 

Arvydas Šlekys – Administracijos Viešosios tvarkos užtikrinimo skyriaus vyriausiasis 

specialistas. 

1.8. Elektroninių ryšių organizavimo ir palaikymo grupė, kurios nariai yra: 

Genovaitė Latakienė – Administracijos Teisės ir administravimo skyriaus specialistė 

(grupės vadovė); 

Donatas Čėsna – Administracijos Teisės ir administravimo skyriaus specialistas.“ 

 

Administracijos direktorius       Tomas Katkus 

   

 

 

 

Parengė     

 

Asta Mockevičienė 
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