
 

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ OPERACIJŲ 

CENTRAS (ES OC) 

 

1. Paulius Petkevičius – Savivaldybės ESOC koordinatorius, Savivaldybės administracijos 

direktoriaus pavaduotojas. 

I. Operacinio vertinimo ir ekstremaliųjų situacijų prevencijos grupė 

1. Linas Mainonis – Operacinio vertinimo ir ekstremaliųjų situacijų prevencijos grupės 

vadovas, Savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus vyriausiasis specialistas (civilinės saugos);  

2. Darius Indrišiūnas – grupės narys, Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato 

Pasvalio rajono policijos komisariato Veiklos skyriaus viršininkas;  

3. Marius Kaulinskas – grupės narys, Panevėžio apskrities priešgaisrinės 

gelbėjimo valdybos Pasvalio rajono priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos vyriausiasis specialistas; 

4. Saulius Matickas – grupės narys, Savivaldybės priešgaisrinės tarnybos vadovas; 

5. Viktorija Švedavičiūtė – grupės narė, Savivaldybės administracijos Juridinio ir personalo 

skyriaus vyriausioji specialistė; 

6. Paulinas Vilaišis – grupės narys, Panevėžio regiono aplinkos apsaugos departamento 

Pasvalio rajono agentūros vyresnysis specialistas. 

 

II. Informacijos valdymo, elektroninių ryšių organizavimo ir palaikymo, visuomenės 

informavimo grupė 

1. Rasa Gedvilienė – Informacijos valdymo, elektroninių ryšių organizavimo ir palaikymo, 

visuomenės informavimo grupės vadovė, Savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus vedėja; 

2. Rūta Grušaitė – grupės narė, Savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus specialistė; 

3. Asta Pagojienė – grupės narė,  Savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus vyresnioji 

specialistė; 

4. Andrius Pagojus – grupės narys, Savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus 

vyresnysis specialistas; 

5. Toma Suveizdienė – grupės narė, Savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus  

specialistė; 

6. Emilis Trinskis – grupės narys, Savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus 

vyriausiasis specialistas; 

7. Karolina Ulskytė – grupės narė, Savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir 

investicijų skyriaus vyresnioji specialistė. 

 

 

III. Administravimo, materialinio techninio aprūpinimo grupė 

1. Vygantas Baronas – Administravimo, materialinio techninio aprūpinimo grupės vadovas, 

Savivaldybės administracijos Ūkio ir transporto tarnybos vedėjas; 

2. Virginija Antanavičienė – grupės narė, Savivaldybės administracijos Strateginio planavimo 

ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė;  

3. Algimantas Mataitis – grupės narys, UAB ,,Pasvalio vandenys“ direktorius; 

4. Vytautas Užtupas – grupės narys, VšĮ Pasvalio ligoninės ūkio dalies vedėjas; 

5. Justas Zabėla – grupės narys, Savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vyresnysis 

specialistas. 

 


