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Plungė 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 14 straipsnio 5 punktu, 

Plungės rajono savivaldybės Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro darbo organizavimo tvarkos 

aprašu, patvirtintu Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 14  

d. įsakymu Nr. D-404:  

1. S u d a r a u Plungės rajono savivaldybės Ekstremaliųjų situacijų operacijų centrą: 

Mantas Česnauskas, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas, Ekstremaliųjų 

situacijų operacijų centro koordinatorius. 

1.1. Operacinio vertinimo, ekstremaliųjų situacijų prevencijos ir informacijos valdymo, 

visuomenės informavimo grupė: 

Vytautas Januška, Savivaldybės administracijos Ţemės ūkio skyriaus vedėjo pavaduotojas, 

grupės vadovas.                    

Operacinio vertinimo,  ekstremaliųjų situacijų prevencijos organizavimas:  

Vilma Šlyţienė, Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėjo 

pavaduotoja;  

Dalia Udrienė, Savivaldybės administracijos Ţemės ūkio skyriaus vyr. specialistė; 

Asta Stankuvienė, Savivaldybės administracijos Ţemės ūkio skyriaus vyr. specialistė; 

Ingrida Uznevičiūtė, Kultūros, turizmo ir viešųjų ryšių skyriaus vyr. specialistė; 

Oresta Gerulskienė, Savivaldybės gydytoja; 

Daiva Zablockienė  Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė; 

Pranas Miciulevičius, Savivaldybės administracijos Vietos ūkio skyriaus vyr. specialistas; 

Kazys Milierius, Savivaldybės administracijos Vietos ūkio skyriaus šilumos ūkio 

specialistas; 

Paulius Miknys, Savivaldybės administracijos Vietos ūkio skyriaus vyr. specialistas. 

Informacijos valdymo  ir  visuomenės informavimo organizavimas: 

Audra Zdramienė, Kultūros, turizmo ir viešųjų ryšių skyriaus specialistė; 

Rasa Gailiūnienė, Bendrųjų reikalų skyriaus vyresn. specialistė. 

1.2. Administravimo, materialinio techninio aprūpinimo ir elektroninių ryšių organizavimo 

ir palaikymo grupė: 

Graţina Lukošienė, Savivaldybės administracijos Bendrųjų reikalų skyriaus vyr. specialistė, 

grupės vadovė. 

Administravimo, materialinio techninio aprūpinimo organizavimas: 

Vaclovas Armalis, Savivaldybės administracijos Bendrųjų reikalų skyriaus vyr. specialistas; 

Antanas Gedrimas, Savivaldybės administracijos Juridinio ir personalo administravimo 

skyriaus vyr. specialistas;  

Inga Daublienė, Savivaldybės administracijos Turto skyriaus vyr. specialistė. 

Elektroninių ryšių organizavimo ir palaikymo organizavimas: 

Linas Rimeikis, Savivaldybės administracijos Informacinių technologijų skyriaus 

kompiuterininkas.  



2. P r i p a ţ į s t u netekusiu galios Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 

2020 m. spalio 1 d. įsakymą Nr. D-430 „Dėl Plungės rajono savivaldybės Ekstremaliųjų situacijų 

operacijų centro sudarymo“.  

 

 

Administracijos direktorius                                                                                  Mindaugas Kaunas  

 


