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1. P a k e i č i u  Plungės miesto piniginės socialinės paramos teikimo komisijos, patvirtintos 

Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. gegužės 7 d. įsakymo Nr. D- 291 

„Dėl piniginės socialinės paramos teikimo komisijų sudarymo“ 11 punktu, sudėtį ir išdėstau ją 

nauja redakcija: 

 „11.  Plungės miesto piniginės socialinės paramos teikimo komisiją: 

11. 1. Česlovas Kerpauskas – Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 

pavaduotojas (komisijos pirmininkas); 

11. 2. Vilma Šlyžienė – Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja (komisijos 

pirmininko pavaduotoja); 

11. 3. Simona Drungilė - Socialinės paramos skyriaus socialinė darbuotoja (komisijos 

sekretorė); 

11. 4. Rima Petrikaitė – Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė; 

11. 5. Laima Laivienė – Plungės miesto seniūno pavaduotoja; 

11. 6. Daiva Mažeikienė – Plungės rajono savivaldybės administracijos Finansų ir biudžeto 

skyriaus vedėja; 

11. 7. Daiva Šakinienė - Telšių teritorinės darbo biržos Plungės skyriaus vedėja; 

11. 8. Lina Miknienė  – Savivaldybės įmonės „Plungės būstas“ vyriausioji specialistė; 

11. 9. Vida Žilinskienė - Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Plungės 

rajono policijos komisariato Veiklos skyriaus vyresnioji tyrėja.“  

2. P r i p a ž į s t u netekusiais galios: 

2.1. Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. sausio 27 d. įsakymą 

Nr. D- 71  „Dėl Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. gegužės 7 d. 

įsakymo Nr. D- 291  „Dėl piniginės socialinės paramos teikimo komisijų sudarymo“ 11 punkto 

pakeitimo.“; 

2.2. Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. rugsėjo 9 d. įsakymą 

Nr. D-600 „Dėl Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. sausio 27 d. 

įsakymo Nr. D- 71 „Dėl Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. gegužės 

7 d. įsakymo Nr. D- 291  „Dėl piniginės socialinės paramos teikimo komisijų sudarymo“ 11 punkto 

pakeitimo“ pakeitimo.“; 

2.3. Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. spalio 6 d. įsakymą 

Nr. D-720 „Dėl Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. gegužės 7 d. 

įsakymo Nr. D- 291 „Dėl piniginės socialinės paramos teikimo komisijų sudarymo“ 11 punkto 

pakeitimo.“ 

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos 

įstatymo nustatyta tvarka. 
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