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Vadovaudamasis  Lietuvos  Respublikos  vietos  savivaldos  įstatymo 18 straipsnio  1  dalimi  ir
atsižvelgdamas į suinteresuotų institucijų ir įstaigų raštus:

1. K e i č i u Šiaulių miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracijos direktoriaus
2020 m. kovo 24 d. įsakymo Nr. A-247 „Dėl Šiaulių miesto gyventojų saugumo stiprinimo ir saugios
savivaldybės plėtros komisijos sudarymo“ 1 punktą ir išdėstau jį taip:

„1.   S u d a r a u  tokios sudėties Šiaulių miesto gyventojų saugumo stiprinimo ir  saugios
savivaldybės plėtros komisiją (toliau – komisija):

pirmininkas – Antanas Bartulis, Savivaldybės administracijos direktorius;
pirmininko  pavaduotojas  –  Vincas  Urbonavičius,  Savivaldybės  administracijos  direktoriaus

pavaduotojas;
sekretorius-narys  –  Rimantas  Musejukas,  Savivaldybės  administracijos  Civilinės  saugos  ir

teisėtvarkos skyriaus vyriausiasis specialistas;
nariai:
Simona Potelienė, Savivaldybės mero pavaduotoja, Savivaldybės tarybos narė;
Linas  Gadliauskas,  Savivaldybės  administracijos  Civilinės  saugos  ir  teisėtvarkos  skyriaus

vedėjas;
Paulius  Stočkus,  Savivaldybės  administracijos  Civilinės  saugos  ir  teisėtvarkos  skyriaus

patarėjas;
Ramutė Pilypienė, Savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriaus vedėja; 
Eglė Šimkevičienė, Savivaldybės administracijos Medelyno seniūnijos seniūnė;
Audronius Ribikauskas, Savivaldybės administracijos Rėkyvos seniūnijos seniūnas;
Gintarė Juškienė, Savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė;
Lina  Augytė,  Savivaldybės  administracijos  vyriausioji  specialistė  (tarpinstitucinio

bendradarbiavimo koordinatorė);
Gintautas Šeporaitis, Savivaldybės administracijos Miesto koordinavimo skyriaus vyriausiasis

specialistas;
Henrieta Garbenienė, Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė;
Eugenija Kukaitienė, VšĮ Šiaulių greitosios medicinos pagalbos stotis vyriausioji gydytoja;
Gražvidas  Butkus,  Priešgaisrinės  apsaugos  ir  gelbėjimo  departamento  prie  VRM  Šiaulių

priešgaisrinė gelbėjimo valdybos viršininko pavaduotojas;
Donatas Verkys, Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos  komisariato Šiaulių miesto ir rajono

policijos komisariato bendruomenės pareigūnų grupės vyriausiasis tyrėjas;
Dalia Rajunčė, Lietuvos probacijos tarnybos Šiaulių regiono skyriaus vyriausioji specialistė;
Vytautas  Dabulskis,  Valstybės  sienos  apsaugos  tarnybos  prie  Lietuvos  Respublikos  vidaus

reikalų ministerijos Pagėgių pasienio rinktinės Šiaulių pasienio užkardos vadybos konsultantas;
Valdas  Glazauskis,  Aplinkos  apsaugos  departamento  prie  Lietuvos  Respublikos  aplinkos

ministerijos Šiaulių valdybos Šiaulių aplinkos apsaugos inspekcijos viršininkas;
Salomėja Jasudienė, asociacijos ,,Moterų veiklos inovacijų centras“ direktorė;
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Agnė Raubaitė, VšĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuras psichologė“.
2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus

2022 m. spalio 31 d. įsakymą Nr. A-1884 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
2020 m. vasario 24 d. įsakymo Nr. A-247 „Dėl Šiaulių miesto gyventojų saugumo stiprinimo ir saugios
savivaldybės plėtros komisijos sudarymo“ pakeitimo“.

3. N u s t a t a u, kad šis įsakymas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jo priėmimo dienos gali
būti  skundžiamas  paduodant  skundą  Lietuvos  administracinių  ginčų  komisijos  Šiaulių  apygardos
skyriui adresu: Dvaro g. 81, Šiauliai, arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose
šio teismo rūmuose.

Administracijos direktorius                                                                            Antanas Bartulis
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