
Komunikacijos skyriaus valstybės tarnautojų 2023 m. pagrindinės veiklos užduotys 

Romualdas Eglinskas, vedėjas 

1. Derinti, rengti strateginius ir metinį veiklos planus pagal skyriaus kompetenciją. 

2. Organizuoti viešųjų ryšių priemones. 

3. Peržiūrėti patvirtintas įvairias tvarkas, kurias yra rengęs Komunikacijos skyrius, ir teikti Administracijos 

direktoriui pasiūlymus. 

 

Asta Jagelavičienė, vedėjo pavaduotoja 

1. Kartu su skyriaus informacinių technologijų specialistais kontroliuoti, kad Savivaldybės įstaigos, 

kurioms įdiegtas dokumentų valdymo sistemos „Kontora“ viešųjų pirkimų papildomo funkcionalumo plėtros 

modulis, dirbtų naudodamos minėto modulio funkcionalumą, esant poreikiui, organizuoti papildomus 

mokymus. 

2. Užtikrinti didesnį Dokumentų valdymo sistemos „Kontora“ funkcijų ir galimybių pritaikymą. Inicijuoti, 

kad Savivaldybės padalinių darbo užmokesčio žiniaraščiai būtų rengiami dokumentų valdymo sistemoje 

„Kontora“ (DVS „Kontora. Personalo modulis“). Esant poreikiui, organizuoti mokymus. 

3. Kartu su vyresniąja archyvo tvarkytoja atrinkti 20 Savivaldybės įstaigų, kuriose 2023 m. bus atliekamas 

rengiamų dokumentų tvarkymo, archyvavimo ir laikymo patikrinimas, parengti Administracijos direktoriaus 

įsakymą. 

Ričardas Čaikys, vyriausiasis specialistas 

1. Atnaujinti elektroninio pašto serverio paslaugas. 

2. Įvertinti serverių būklę ir pagal poreikį juos atnaujinti. 

3. Konsultuoti Savivaldybei pavaldžias įstaigas ir įmones dėl asmens duomenų apsaugos reikalavimų 

laikymosi ir parengtų vidinių taisyklių viešinimo tinklalapiuose. 

 

Gerda Belokopytova, vyriausioji specialistė 

1. Stebėti ir vertinti žiniasklaidos priemonėse pasirodančią informaciją apie Savivaldybę, jos veiklą. 

Parengti, jei būtina, atsakomuosius tekstus, suderintus su Savivaldybės vadovais bei skyriaus vedėju. 

2. Rengti atsakymus į gyventojų bei žurnalistų klausimus, gautus el. paštu, telefonu, per dokumentų 

valdymo sistemą KONTORA ir socialiniame tinkle. 

3. Parengti ir paskelbti daugiau kaip 130 pranešimų Šilutės rajono savivaldybės socialiniame tinkle, 

Savivaldybės interneto svetainėje. Administruoti Facebook paskyrą bei padidinti socialinio tinklo sekėjų 

skaičių. 

 

Rasa Bičkauskienė, vyriausioji specialistė 

1. Numatyti ir suderinti Komunikacijos skyriaus strateginių veiklos priemonių įgyvendinimą.  

2. Užtikrinti Šilutės rajono savivaldybės bendruomenių rėmimo programų administravimą, koordinuoti jų 

įgyvendinimą bei priimti, apskaityti Smulkiojo ir vidutinio verslo paraiškas dėl lėšų skyrimo. 

3. Užtikrinti Komunikacijos skyriaus viešųjų pirkimų vykdymą ir kontroliuoti sutarčių įgyvendinimą.  

 

Vitalija Toleikienė, vyriausioji specialistė 

1. Atnaujinti interneto platformoms (www.silute.lt ir esamiems subdomenams, pvz., dvs.silute.lt, vipis. 

silute.lt ir kt.) skirtą SSL sertifikatą. 

2. Pagal parengtą sutartį koordinuoti Savivaldybės kompiuterinio tinklo nepertraukiamo elektros tiekimo 

įrenginio SOCOMEC UPS susidėvėjusių detalių (akumuliatorių, ventiliatorių, kondensatorių ir kt.) pakeitimą 

naujomis. 

3. Parengti Hyper-V virtualių serverių klasterio, duomenų saugyklų ir tinklo sistemos aptarnavimo bei 

konsultavimo paslaugų teikimo sutartį. 

 

Rita Vanagienė, vyriausioji specialistė-kalbos tvarkytoja 

1. Patikrinti 11 Šilutės r. savivaldybės teritorijoje esančių įmonių (įstaigų) interneto svetainių, dokumentų 

ir viešųjų užrašų kalbos taisyklingumą. 

2. Patikrinti 8 Šilutės r. savivaldybės teritorijoje esančius viešuosius užrašus. 

3. Parengti ne mažiau kaip 6 informacinius pranešimus ir 22 konsultacijas. 


