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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 2010 m. rugpjūčio 25 d. nutarimo Nr. 1224 
„D÷l komisijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrin÷s paramos klausimams spręsti sudarymo 
ir atsakomyb÷s už pasirengimą panaudoti 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinę paramą 
paskirstymo“ (Žin., 2010, Nr. 104-5367) 2.8 punktu ir Komisijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos 
struktūrin÷s paramos klausimams spręsti (toliau – Komisija) 2012 m. balandžio 10 d. pos÷džio 
protokolu Nr. 13, Komisija n u t a r i a : 

1. Sudaryti septynias darbo grupes Nacionalin÷s pažangos programos galimiems prioritetams 
nustatyti:  

1.1. darbo grup÷ „Inovacijoms ir investicijoms palanki verslo aplinka“: 
Adomas Ąžuolas Audickas – ūkio viceministras, darbo grup÷s vadovas; 
Nerija Putinait÷ – švietimo ir mokslo viceministr÷, darbo grup÷s vadovo pavaduotoja; 
1.2. darbo grup÷ „Integrali ir efektyvi ekonomika“: 
Adomas Ąžuolas Audickas – ūkio viceministras, darbo grup÷s vadovas; 
Arūnas Štaras – susisiekimo viceministras, darbo grup÷s vadovo pavaduotojas; 
1.3. darbo grup÷ „Visuomen÷s ugdymas, mokslas ir kultūra“: 
Nerija Putinait÷ – švietimo ir mokslo viceministr÷, darbo grup÷s vadov÷; 
Gediminas Rutkauskas – kultūros viceministras, darbo grup÷s vadovo pavaduotojas; 
1.4. darbo grup÷ „Bendruomenių stiprinimas ir socialin÷s įtraukties didinimas“: 
Audra Mikalauskait÷ – socialin÷s apsaugos ir darbo viceministr÷, darbo grup÷s vadov÷; 
Egl÷ Stonkut÷ – Ministro Pirmininko patar÷ja, darbo grup÷s vadovo pavaduotoja; 
1.5. darbo grup÷ „Visuomen÷s poreikius atitinkantis ir pažangus valdymas“: 
Sigitas Šiupšinskas – vidaus reikalų viceministras, darbo grup÷s vadovas; 
Jurgita Šiugždinien÷ – Ministro Pirmininko tarnybos Strateginio koordinavimo departamento 

direktor÷, darbo grup÷s vadovo pavaduotoja; 
1.6. horizontali darbo grup÷ „Kultūra“: 
Gediminas Rutkauskas – kultūros viceministras, darbo grup÷s vadovas; 
Nerija Putinait÷ – švietimo ir mokslo viceministr÷, darbo grup÷s vadovo pavaduotoja; 
1.7. horizontali darbo grup÷ „Regionin÷ pl÷tra“: 
Sigitas Šiupšinskas – vidaus reikalų viceministras, darbo grup÷s vadovas; 
Gvidas Dargužas – Finansų ministerijos Europos Sąjungos struktūrin÷s paramos valdymo 

departamento direktoriaus pavaduotojas, darbo grup÷s vadovo pavaduotojas. 
2. Pavesti darbo grupių vadovams užtikrinti pateiktos užduoties d÷l Nacionalin÷s pažangos 

programos prioritetų nustatymo atlikimą.  
3. Pavesti darbo grupių vadovams kviesti dalyvauti šių darbo grupių veikloje visus norinčius 

Komisijos narius ir ekspertus. 
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