
VĮ Valstybinių miškų urėdijos naujai priimtų darbuotojų sąrašas 

  Telefono Nr. El. paštas 

Valdas Kaubrė, laikinai einantis direktoriaus 
pareigas buvęs Panevėžio urėdijos urėdas 

852734021, 
869817999, 
2060 

valdas.kaubre@vivmu.lt 

Rimantas Prūsaitis, vyriausiasis patarėjas 
buvęs generalinis urėdas 

852364442, 
868610007, 
2842 

rimantas.prusaitis@vivmu.lt 

Valdas Vaičiūnas, direktoriaus pavaduotojas 
miškininkystei buvęs generalinio urėdo 
pavaduotojas 

852734048, 
868613487, 
2062 

valdas.vaiciunas@vivmu.lt 

Dovydas Čirvinskas, direktoriaus 
pavaduotojas bendriesiems reikalams spėjama 
buvęs susisiekimo ministerijos ekonominės 
analizės ir planavimo skyriaus vadovas 

852364455, 
2849 

dovydas.cirvinskas@vivmu.lt 

Darius Stonis, Miškininkystės skyriaus 
vedėjas buvęs generalinės urėdijos miško 
atkūrimo ir apsaugos sskyriaus vedėjas 

852752587, 
2069 

darius.stonis@vivmu.lt 

Dainius Adžgauskas, Miško apsaugos skyriaus 
specialistas buvęs generalinės urėdijos miško 
atkūrimo ir apsaugos skyriaus vyr.specialistas 

852733988, 
2054 

dainius.adzgauskas@vivmu.lt 

Raimundas Peleckas, Miškininkystės skyriaus 
specialistas buvęs generalinės urėdijos miško 
atkūrimo ir apsaugos skyriaus vyr.specialistas 

852754108, 
2660 

raimundas.peleckas@vivmu.lt 

Justinas Šimkus, Miško infrastruktūros 
skyriaus specialistas spėjama yra  buvęs 
įmonės Diginet LTU, UAB vadovas. 

852364456, 
2850 

justinas.simkus@vivmu.lt 

Marijonas Bernotavičius, Miško sėklų ir 
sodmenų skyriaus vedėjas buvęs Kaišiadorių 
urėdijos vyr.miškininkas 

852750588, 
2068 

marijonas.bernotavicius@vivmu.lt 

Gintaras Paltanavičius, Medienos ruošos 
skyriaus specialistas buvęs generalinės 
urėdijos miško resursų ir prekybos mediena 
skyriaus vedėjas 

852734111, 
2063 

gintaras.paltanavicius@vivmu.lt 

Šarūnas Anikevičius, Miško ruošos skyriaus 
specialistas specialistas buvęs generalinės 
urėdijos miško resursų ir prekybos mediena 
vyr.specialistas  

852364453, 
2847 

sarunas.anikevicius@vivmu.lt 

Vaidotas Misiūnas, Medienos prekybos ir 
logistikos skyriaus specialistas buvęs 
generalinės urėdijos miško resursų ir prekybos 
mediena vyr.specialistas 

852364454, 
2848 

vaidotas.misiunas@vivmu.lt 

Tomas Norvaiša, Medienos prekybos ir 
logistikos skyriaus specialistas buvęs 
generalinės uredijos informacinių technologijų 
skyriaus vyr.specialistas 

852733437, 
2052 

tomas.norvaisa@vivmu.lt 

Vitalija Charačidienė, Buhalterinės apskaitos 
ir finansų skyriaus vedėjo pavaduotoja buvusi 
generalinės urėdijos ekonomikos,finansų ir 
apskaitos skyriaus vedėja 

852734137, 
2064 

vitalija.characidiene@vivmu.lt 

Erika Klimavičienė, Buhalterinės apskaitos ir 
finansų skyriaus specialistė buvusi generalinės 

852734149, 
2065 

erika.klimaviciene@vivmu.lt 



urėdijos ekonomikos,finansų ir apskaitos 
skyriaus vyr.specialistė 
Saulius Morkūnas, Informacinių technologijų 
skyriaus vedėjas buvęs generalinės uredijos 
informacinių technologijų skyriaus vedėjas 

852733987, 
2053 

saulius.morkunas@vivmu.lt 

Medardas Trimonis, Administravimo ir teisės 
skyriaus vedėjo pavaduotojas buvęs 
generalinės uredijos teisės,personalo ir 
komunikacijos skyriaus vyr.specialistas 

852733997, 
2056 

medardas.trimonis@vivmu.lt 

Lina Matukienė, Personalo ir viešųjų ryšių 
skyriaus vedėja buvusi susisiekimo 
ministerijos personalo specialistė 

852364448, 
2845 

lina.matukiene@vivmu.lt 

Indrė Radžiukynienė, Personalo ir viešųjų 
ryšių skyriaus vedėjos pavaduotoja 
(viešiesiems ryšiams) buvusigeneralinės 
urėdijos bendrojo skyriaus vyr.specialistė 

852364440, 
2840 

indre.radziukyniene@vivmu.lt 

Vaidotas Jakštas, Viešųjų pirkimų skyriaus 
vedėjas spėjama buvęs viešųjų pirkimų 
tarnybos prie LR vyriausybės direktoriaus 
pavaduotojas 

852364447, 
2844 

vaidotas.jakstas@vivmu.lt 

Tomas Laptikas, Viešųjų pirkimų skyriaus 
specialistas buvęs generalinės uredijos 
teisės,personalo ir komunikacijos skyriaus 
vyr.specialistas 

852364474, 
2852 

tomas.laptikas@vivmu.lt 

Linutė Melkovienė, Dokumentų tvarkymo 
skyriaus specialistė buvusigeneralinės urėdijos 
bendrojo skyriaus vyr.specialistė 

852734021, 
2060 

info@vivmu.lt 

 


