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PATVIRTINTA

Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus

2013 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. D – 348 (2021 m.

sausio     d. įsakymo Nr. DE-       redakcija)

INTERNETO SVETAINĖS TVARKYTOJAI

Eil.

Nr.
Vardas, pavardė, pareigos Tvarkymo sritis

1.

Laura Baumilė, Architektūros ir 

teritorijų planavimo skyriaus 

vyriausioji specialistė

Architektūra, teritorijų planavimas.

2.

Kristina Petrulevičienė, 

Architektūros ir teritorijų 

planavimo skyriaus vedėjo 

pavaduotoja

Architektūra, teritorijų planavimas.

3.

Gintaras Ramonas, 

Architektūros ir teritorijų 

planavimo skyriaus vyriausiasis 

specialistas

Informacija apie kultūros paveldą.

4.
Laima Rusienė, Bendrųjų 

reikalų skyriaus vedėja

Direktoriaus įsakymų, nuostatų ir kitų Savivaldybės 

veiklą reglamentuojančių dokumentų paskelbimas. 

Informacija apie Savivaldybės mero ir Administracijos 

direktoriaus sudarytas komisijas. Viešųjų ir (arba) 

administracinių paslaugų aprašymai, taisyklės ir tvarkos.

Informacija apie gyventojų priėmimą.

5.

Rasa Gailiūnienė, Bendrųjų 

reikalų skyriaus vyresnioji

specialistė

Informacija apie licencijų išdavimą. Piliečių klausimai ir

atsakymai į juos.  

6.

Audra Zdramienė, Bendrųjų 

reikalų skyriaus vyriausioji 

specialistė

Informacija apie Savivaldybės veiklą.

7.
Oresta Gerulskienė, 

Savivaldybės gydytoja
Informacija apie sveikatos apsaugą.

8.
Vidmantas Mončys, vyriausiasis

specialistas
Civilinė ir priešgaisrinė sauga, mobilizacija.

9.
Jurga Venckuvienė, jaunimo 

reikalų koordinatorė
Informacija apie jaunimą.

10.
Ingrida Narbutienė, Buhalterinės

apskaitos skyriaus buhalterė
Informacija apie savivaldybės gautą paramą.

11.
Vilma Srėbalienė, Buhalterinės 

apskaitos skyriaus buhalterė

Informacija apie darbo užmokestį. Biudžeto vykdymo 

ataskaitų rinkiniai.

12.
Virginija Jonauskienė, Civilinės 

metrikacijos skyriaus vedėja
Civilinės metrikacijos skyriaus informacija.

13.
Ona Naujokienė, Civilinės 

metrikacijos skyriaus specialistė
Civilinės metrikacijos skyriaus informacija.

14.

Margarita Tamošauskienė, 

Finansų ir biudžeto skyriaus 

vedėjo pavaduotoja

Savivaldybės finansai ir biudžetas.

15.

Antanas Gedrimas, Juridinio ir 

personalo administravimo 

skyriaus vyriausiasis specialistas

Informacija apie teisėsaugą ir teisėtvarką.



16.

Ilona Meškauskienė, Juridinio ir 

personalo administravimo 

skyriaus vedėjo pavaduotoja

Informacija apie Savivaldybės Kontrolės ir audito 

tarnybą, Savivaldybės administraciją, jos padalinius ir 

darbuotojus, Savivaldybės merą, jo pavaduotojus ir 

patarėjus (modulis „Darbuotojai“). Konkursai 

(priėmimas) į laisvas darbo vietas. Korupcijos 

prevencija. Darbuotojų paskatinimai ir apdovanojimai.

17.

Aušra Jarašiūnienė, Juridinio ir 

personalo administravimo 

skyriaus vyriausioji specialistė

Konkursai (priėmimas) į laisvas darbo vietas. 

Informacija apie Savivaldybės kontroliuojamas įmones. 

18.

Donata Norvaišienė, Juridinio ir 

personalo administravimo 

skyriaus vyriausioji specialistė

Teisinė informacija.

19.
Jovita Šumskienė, Protokolo 

skyriaus vedėja 

Savivaldybės tarybos sprendimų projektų ir sprendimų 

viešinimas. Informacija apie Savivaldybės tarybą ir jos 

sudarytas komisijas, posėdžių darbotvarkių skelbimas. 

20.
Judita Kaveckienė, Protokolo 

skyriaus specialistė

Administracijos vadovų darbotvarkės. Informacija apie 

Savivaldybės administracijos vadovus ir jų veiklą. 

21.
Ina Petrauskienė, Protokolo 

skyriaus specialistė

Savivaldybės tarybos sudarytų komisijų ir komitetų 

veikla, posėdžių darbotvarkės. Norminių teisės aktų 

skelbimas. 

22.
Martyna Piekuvienė, Protokolo 

skyriaus specialistė

Informacija apie Garbės piliečius. Mero ir mero 

pavaduotojo darbotvarkės. Informacija apie 

Savivaldybės merą, jo pavaduotojus ir patarėjus, jų 

veiklą.

23.

Jurgita Budrienė, Socialinės 

paramos skyriaus socialinė 

darbuotoja

Informacija apie socialinę paramą.

24.

Vilma Šlyžienė, Socialinės 

paramos skyriaus vedėjo 

pavaduotoja

Informacija apie socialinę paramą.

25.

Jurgita Saldukienė, Strateginio 

planavimo ir investicijų skyriaus

vedėjo pavaduotoja

Informacija apie ilgalaikio planavimo dokumentus, 

Savivaldybės strateginį veiklos planą, bendruomenių 

veiklą.

26.

Toma Rupeikė, Strateginio 

planavimo ir investicijų skyriaus

vyriausioji specialistė

Informacija apie verslo sąlygas

27.

Simona Derkintė, Strateginio 

planavimo ir investicijų skyriaus

vyriausioji specialistė

Informacija apie projektinę veiklą, Savivaldybės 

strateginius plėtros ir veiklos planus

28.

Julija Čiuželienė, Švietimo, 

kultūros ir sporto skyriaus 

vyriausioji specialistė

Informacija apie sportą ir turizmą.

29.

Ingrida Uznevičiūtė, Švietimo, 

kultūros ir sporto skyriaus 

vyriausioji specialistė

Informacija apie švietimą

30.

Vida Saukalienė, Švietimo, 

kultūros ir sporto skyriaus 

vedėjo pavaduotoja

Informacija apie kultūrą.

31.

Audronė Stončiuvienė, 

Švietimo, kultūros ir sporto 

skyriaus vyresnioji specialistė

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus informacija.



32.
Inga Daublienė, Turto skyriaus 

vyriausioji specialistė

Informacija apie Savivaldybės turtą, jo valdymą, 

naudojimą ir disponavimą.

33.
Neringa Žilienė, Turto skyriaus 

vyriausioji specialistė

Informacija apie Savivaldybės socialinį būstą, jo 

naudojimą.

34.

Daiva Jonauskienė, Viešųjų 

pirkimų skyriaus vyriausioji 

specialistė

Informacija apie viešuosius pirkimus.

35.

Giedrė Kungytė, Viešųjų 

pirkimų skyriaus vyriausioji 

specialistė

Informacija apie viešuosius pirkimus.

36.
Roberta Jakumienė, Vietos ūkio 

skyriaus vyriausioji specialistė
Informacija apie aplinkosaugą.

37.
Kazys Milierius, Vietos ūkio 

skyriaus vyriausiasis specialistas
Informacija apie vietos ūkį.

38.
Artūras Majus, Žemės ūkio 

skyriaus vyriausiasis specialistas
Informacija apie žemės ūkį.

39.
Irena Stanienė, Alsėdžių 

seniūnijos raštvedė

Informacija apie Alsėdžių seniūniją, skelbimai, 

naujienos, renginiai.

40.

Donata Čekanauskaitė, 

Babrungo seniūnijos socialinė 

darbuotoja

Informacija apie Babrungo seniūniją, skelbimai, 

naujienos, renginiai.

41.
Zita Zaborienė, Kulių seniūnijos

vyresnioji specialistė

Informacija apie Kulių seniūniją, skelbimai, naujienos, 

renginiai.

42.
Raimonda Baltutė, Nausodžio 

seniūnijos specialistė

Informacija apie Nausodžio seniūniją, skelbimai, 

naujienos, renginiai.

43.
Elvyra Šiaulienė, Paukštakių

seniūnijos raštvedė

Informacija apie Paukštakių seniūniją, skelbimai, 

naujienos, renginiai.

44.
Vida Batavičienė, Platelių 

seniūnijos socialinė darbuotoja

Informacija apie Platelių seniūniją, skelbimai, naujienos,

renginiai.

45.

Raimonda Bartkevičienė, 

Plungės miesto seniūnijos 

raštvedė

Informacija apie Plungės miesto seniūniją, Plungės 

miestą, skelbimai, naujienos, renginiai.

46.
Margarita Staupelienė, Stalgėnų

seniūnijos raštvedė

Informacija apie Stalgėnų seniūniją, skelbimai, 

naujienos, renginiai.

47.
Dinalda Valančienė, Šateikių

seniūnijos vyresnioji specialistė

Informacija apie Šateikių seniūniją, skelbimai, 

naujienos, renginiai.

48.

Valerija Lenkauskienė, 

Žemaičių Kalvarijos seniūnijos 

raštvedė

Informacija apie Žemaičių Kalvarijos seniūniją, 

skelbimai, naujienos, renginiai.

49.

Antanas Mikalauskas, Žlibinų

seniūnijos vyresnysis 

specialistas

Informacija apie Žlibinų seniūniją, skelbimai, naujienos,

renginiai.

_______________________
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