
Informacija apie komisijas, darbo grupes, paskirtus atsakingus asmenis 

 
1. Nematerialiojo ir ilgalaikio materialiojo turto įvedimo į eksploataciją, pripažinimo nereikalingu 

arba netinkamu (negalimu) naudoti ir jo nurašymo komisija 

Komisijos pirmininkė – Virginija Narbutienė, direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams 

Komisijos nariai: 

Jadvyga Kiesienė – vyriausioji buhalterė, 

Diana Špučienė – Pagalbos šeimai padalinio vedėja socialiniams reikalams 

 

 

2. Maisto produktų inventorizacijos atlikimo komisija 

Komisijos pirmininkė – Virginija Narbutienė, direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams 

Komisijos nariai: 

Sigita Alonderienė – buhalterė, 

Donata Budrytė – socialinė darbuotoja (globos koordinatorė) 
 

 

3. Turto atidavimo naudojimui ir atsargų nurašymo komisija 

Komisijos pirmininkė – Vilma Miltakienė - Pagalbos namuose padalinio vedėja socialiniams reikalams 

Komisijos nariai: 

Sigita Alonderienė – buhalterė, 

Donata Budrytė – socialinė darbuotoja (globos koordinatorė) 
 

 

4. Paramos priėmimo ir skirstymo komisija 

Komisijos pirmininkė – Diana Špučienė, Pagalbos šeimai padalinio vedėja socialiniams reikalams 

Komisijos nariai: 

Jadvyga Kiesienė – vyriausioji buhalterė, 

Sigita Alonderienė – buhalterė, 

Vilma Miltakienė – Pagalbos namuose padalinio vedėja socialiniams reikalams, 

Nijolė Jonutienė – socialinė darbuotoja 
 

 

5. SPC vidaus kontrolės užtikrinimo darbo grupė 

Virginija Narbutienė – direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams 

Diana Špučienė – Pagalbos šeimai padalinio vedėja socialiniams reikalams 

Vilma Miltakienė – Pagalbos namuose padalinio vedėja socialiniams reikalams 

Asta Sakalauskienė – Valstybės vaiko teisių apsaugos institucijos atestuotas asmuo 

Dalia Bieliauskienė – socialinių paslaugų įstaigos psichologė 
 

 

6. Asmuo, atsakingas už interneto svetainės valdymą 

Birutė Daukšaitė – socialinė darbuotoja (globos koordinatorė) 
 

 

7. Asmuo, atsakingas už psichosocialinių darbo veiksnių ir priešsmurtinės veiklos kontrolę bei 

koordinavimą 

Asta Sakalauskienė – Valstybės vaiko teisių apsaugos institucijos atestuotas asmuo 
 

 

8. Asmuo, atsakingas už profesinės rizikos vertinimą 

Sigutė Žižniauskienė – specialistas ūkio reikalams  

 

 

9. Asmuo, atsakingas už SPC informacinių ir komunikacinių technologijų infrastruktūrą, jo 

veikimą ir informacijos saugą 

Sigutė Žižniauskienė – specialistas ūkio reikalams 



10.  Asmuo, atsakingas už geros higienos praktikos taisyklių vykdymo kontrolę 

Kristina Riaubienė – slaugytoja 

 

 

11. Asmuo, atsakingas už Lygių galimybių politikos įgyvendinimo ir vykdymo priežiūros tvarkos 

aprašo nuostatų vykdymo kontrolę 

Airinė Budginienė – sekretorė 

 

 

12. Asmuo, atsakingas už psichosocialinių veiksnių darbe ir priešsmurtinės veiklos kontrolę bei 

koordinavimą 

Asta Sakalauskienė -  Valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos atestuotą asmuo 

mobilaus telefono numeris 8 675 75261, el. paštas asta.sakalauskiene@kretingos.spc.lt 

mailto:asta.sakalauskiene@kretingos.spc.lt

