
              LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO 
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     DĖL 2014-2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINĖS PARAMOS 

          KOMISIJOS PERSONALINĖS SUDĖTIES PATVIRTINIMO 

                                 

                 2010 m. spalio 20 d. Nr. 1K-327 

                             Vilnius 

                                 

      (Antraštė - Lietuvos Respublikos finansų ministro 

      2012 m. birželio 1 d. įsakymo Nr. 1K-212 

      (nuo 2012 m. birželio 8 d.) 

      (Žin., 2012, Nr. 64-3252) redakcija) 

 

    Vadovaudamasi  Lietuvos  Respublikos  Vyriausybės  2010    m. 

rugpjūčio  25 d. nutarimo Nr. 1224 "Dėl komisijos 2014-2020  metų 

Europos Sąjungos struktūrinės paramos klausimams spręsti sudarymo 

ir  atsakomybės už pasirengimą panaudoti 2014-2020 metų   Europos 

Sąjungos  struktūrinę paramą paskirstymo" (Žin., 2010,  Nr.  104- 

5367) 3.2 punktu: 

    1. Lietuvos Respublikos finansų ministro 

       2013 m. kovo 26 d. įsakymo Nr. 1K-127 

       (nuo 2013 m. kovo 31 d.) 

       (Žin., 2013, Nr. 34-1666) redakcija 

    T  v i r t i n u 2014-2020 metų Europos Sąjungos struktūrinės 

paramos komisijos (toliau - komisija) personalinę sudėtį: 

    Aloyzas   Vitkauskas  -  finansų  viceministras    (komisijos 

pirmininkas); 

    Alminas  Mačiulis - Ministro Pirmininko kancleris  (komisijos 

pirmininko pavaduotojas), pakaitinė narė Eglė Rimkutė -  Ministro 

Pirmininko tarnybos Strateginio valdymo departamento Planavimo ir 

stebėsenos skyriaus vedėja; 

    Audrius Bitinas - socialinės apsaugos ir darbo viceministras, 

pakaitinė narė Audra Mikalauskaitė - Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos  Europos Sąjungos struktūrinės paramos  departamento 

direktoriaus pavaduotoja; 

    Renata  Cytacka  - energetikos viceministrė, pakaitinė   narė 

Milda  Urbonaitė  -  Energetikos ministerijos  Europos   Sąjungos 

paramos skyriaus vedėja; 

    Rimantas   Čapas   -  Lietuvos   savivaldybių     asociacijos 

direktoriaus  pavaduotojas-patarėjas  savivaldybių  finansų    ir 

ekonomikos klausimais, pakaitinė narė Vida Ablingienė -  Lietuvos 

savivaldybių  asociacijos  patarėja savivaldybių   administravimo 

klausimais; 

    Gediminas  Černiauskas  - sveikatos apsaugos   viceministras, 

pakaitinė  narė  Kristina  Auruškevičienė -  Sveikatos   apsaugos 

ministerijos Europos Sąjungos paramos skyriaus vedėja; 

    Gediminas  Česonis - Vidaus reikalų ministerijos   Regioninės 

politikos   departamento   Regioninės   politikos     strateginio 

koordinavimo skyriaus vedėjas, pakaitinė narė Deimantė Jankūnaitė 

-  Vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos  departamento 

Teritorinio bendradarbiavimo programų skyriaus vedėja;  

    Povilas Česonis - viešosios įstaigos Europos socialinio fondo 

agentūros  direktorius,  pakaitinė narė Audronė  Ališauskienė   - 

viešosios   įstaigos   Europos   socialinio   fondo     agentūros 

direktoriaus pavaduotoja; 

    Ramūnas  Dilba  -  Finansų  ministerijos  Europos    Sąjungos 

struktūrinės   paramos   valdymo   departamento      direktoriaus 

pavaduotojas,  pakaitinė  narė  Julija Stankevičiūtė  -   Finansų 

ministerijos  Europos  Sąjungos  struktūrinės  paramos    valdymo 

departamento  Europos  Sąjungos  sanglaudos  politikos   skyriaus 



vedėja; 

    Vidmantas Dvilaitis - Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos 

patarėjas,  pakaitinis  narys Vytis Muliuolis - Lygių   galimybių 

kontrolieriaus tarnybos patarėjas; 

    Karolis   Granickas  -  viešosios  įstaigos     "Transparency 

International"   Lietuvos  skyriaus  projektų     koordinatorius, 

pakaitinė narė Rugilė Trumpytė - viešosios įstaigos "Transparency 

International" Lietuvos skyriaus projektų koordinatorė; 

    Tomas  Gulbinas  -  Užsienio  reikalų  ministerijos   Europos 

reikalų departamento direktorius, pakaitinė narė Jūratė Bečelienė 

-  Užsienio  reikalų ministerijos Europos  reikalų   departamento 

patarėja; 

    Romas Jarockis - kultūros viceministras, pakaitinė narė  Eglė 

Saudargaitė  -  Kultūros ministerijos Strateginio  planavimo   ir 

kontrolės departamento direktorė; 

    Algimantas  Juocevičius  -  vidaus  reikalų    viceministras, 

pakaitinis  narys Arūnas Plikšnys - Vidaus reikalų   ministerijos 

Regioninės politikos departamento direktorius; 

    Tomas  Karpavičius  -  Susisiekimo  ministerijos   kancleris, 

pakaitinis  narys  Saulius  Kerza  -  Susisiekimo    ministerijos 

Biudžeto ir valstybės turto valdymo departamento direktorius; 

    Lidija  Kašubienė  - viešosios įstaigos  Centrinės   projektų 

valdymo  agentūros  direktorė, pakaitinė narė Lina  Čepokienė   - 

viešosios   įstaigos   Centrinės  projektų  valdymo     agentūros 

Struktūrinės paramos departamento direktorė; 

    Bronislovas  Kaulakys  - Lietuvos mokslo institucijų   tarybų 

pirmininkų  konferencijos prezidentas, pakaitinis narys  Vygintas 

Gontis - Lietuvos mokslininkų sąjungos pirmininkas; 

    Arūnas  Keraminas  - valstybės kontrolieriaus   pavaduotojas, 

pakaitinis narys Arūnas Dulkys - Valstybės kontrolės 8-ojo audito 

departamento direktorius; 

    Aleksandras  Kerpauskas - Lietuvos žaliųjų judėjimo   tarybos 

narys,  pakaitinis narys Rimantas Rimavičius - Lietuvos   žaliųjų 

judėjimo projektų koordinatorius; 

    Kristina   Krupavičienė  -  Lietuvos  profesinės     sąjungos 

"Solidarumas"  atsakingoji  sekretorė,  pakaitinė  narė    Jovita 

Meškauskienė   -  Lietuvos  profesinės  sąjungos    "Solidarumas" 

koordinatorė; 

    Mindaugas  Kuklierius - žemės ūkio viceministras,   pakaitinė 

narė  Vilma  Daugalienė - Žemės ūkio ministerijos Kaimo   plėtros 

departamento direktoriaus pavaduotoja; 

    Edgaras  Leichteris - asociacijos "Žinių ekonomikos  forumas" 

direktorius,  pakaitinis narys Petras Balkevičius -   asociacijos 

"Žinių ekonomikos forumas" narys; 

    Vaidotas Levickis - Lietuvos verslo darbdavių  konfederacijos 

Projektų  departamento  direktorius,  pakaitinis  narys   Danukas 

Arlauskas - Lietuvos verslo darbdavių konfederacijos  generalinis 

direktorius;  

    Loreta Maskaliovienė - Finansų ministerijos Europos  Sąjungos 

struktūrinės  paramos valdymo departamento direktorė,   pakaitinė 

narė  Agnė  Bagočiutė  - Finansų ministerijos  Europos   Sąjungos 

struktūrinės   paramos   valdymo   departamento      direktoriaus 

pavaduotoja; 

    Darius  Nienius  -  Žemės  ūkio  ministerijos   Žuvininkystės 

departamento  direktorius,  pakaitinė narė Jūratė  Masiulienė   - 

Žemės  ūkio  ministerijos  Žuvininkystės  departamento    Europos 

Sąjungos paramos skyriaus vedėja; 

    Genovaitė  Paliušienė - Neįgaliųjų reikalų departamento  prie 

Socialinės  apsaugos ir darbo ministerijos direktorė,   pakaitinė 

narė  Jolanta  Šliužienė - Neįgaliųjų reikalų departamento   prie 

Socialinės   apsaugos   ir  darbo   ministerijos     direktoriaus 



pavaduotoja; 

    Gintautas  Paltanavičius  - Lietuvos  pacientų   organizacijų 

atstovų tarybos valdybos narys, pakaitinis narys Darius Tumšys  - 

Lietuvos  pacientų organizacijų atstovų tarybos valdybos   narys, 

Nacionalinės   donorų   asociacijos  prezidentas   ir     tarybos 

pirmininkas; 

    Almantas  Petkus - aplinkos viceministras, pakaitinis   narys 

Inesis  Kiškis - Aplinkos ministerijos Europos Sąjungos   paramos 

administravimo departamento direktorius; 

    Gintautas   Predkelis   -  laikinai   einantis     Transporto 

investicijų  direkcijos  direktoriaus pareigas,  pakaitinė   narė 

Evelina Streckienė - Transporto investicijų direkcijos Regioninės 

plėtros projektų skyriaus vedėja; 

    Gediminas  Rainys  -  Lietuvos  pramonininkų   konfederacijos 

viceprezidentas, vykdomosios direkcijos generalinis  direktorius, 

pakaitinis  narys  Sigitas Besagirskas -  Lietuvos   pramonininkų 

konfederacijos Ekonomikos ir finansų departamento direktorius; 

    Valdemaras Razumas - Lietuvos mokslų akademijos  prezidentas, 

pakaitinis  narys  Domas  Kaunas -  Lietuvos  mokslų   akademijos 

vyriausiasis mokslinis sekretorius; 

    Giedrė  Ražinskienė  - Lietuvos prekybos, pramonės ir   amatų 

rūmų  asociacijos  vyriausioji  konsultantė,  pakaitinis    narys 

Saulius  Baliukynas - Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų   rūmų 

asociacijos mokymų projekto vadovas; 

    Loreta  Senkutė  -  Lietuvos  jaunimo  organizacijų   tarybos 

prezidentė,  pakaitinis narys Mantas Zakarka - Lietuvos   jaunimo 

organizacijų tarybos biuro vadovas; 

    Saulius Silickas - Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės 

ūkio ministerijos direktorius, pakaitinis narys Mindaugas Mincė - 

Nacionalinės  mokėjimo  agentūros prie Žemės  ūkio   ministerijos 

direktoriaus pavaduotojas; 

    Marius  Skarupskas - ūkio viceministras, pakaitinė narė  Rita 

Armonienė   -   Ūkio  ministerijos  Europos  Sąjungos     paramos 

koordinavimo departamento direktorė; 

    Rūta  Skyrienė  - asociacijos "Investors'  Forum"   vykdomoji 

direktorė,  pakaitinė  narė Andželika Rusteikienė -   asociacijos 

"Investors' Forum" biuro ir komunikacijos vadovė; 

    Andriejus  Stančikas - Lietuvos Respublikos žemės ūkio   rūmų 

pirmininkas,  pakaitinis  narys  Sigitas  Dimaitis  -    Lietuvos 

Respublikos žemės ūkio rūmų vicepirmininkas; 

    Valdas  Sutkus - Lietuvos verslo konfederacijos  prezidentas, 

pakaitinis   narys   Kęstutis  Jankauskas  -  Lietuvos     verslo 

konfederacijos generalinio direktoriaus pavaduotojas; 

    Danutė   Šlionskienė   -   Lietuvos   profesinių      sąjungų 

konfederacijos projektų vadovė, pakaitinė narė Goda Neverauskaitė 

-   Lietuvos  profesinių  sąjungų  konfederacijos     tarptautinė 

sekretorė;  

    Kastytis  Tuminas - Aplinkos ministerijos Aplinkos   projektų 

valdymo   agentūros  direktorius,  pakaitinis  narys    Vidmantas 

Vansavičius  -  Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų   valdymo 

agentūros direktoriaus pavaduotojas; 

    Nijolė Turčinavičienė - Lietuvos darbo federacijos pirmininko 

pavaduotoja, pakaitinis narys Svajūnas Andriulis - Lietuvos darbo 

federacijos pirmininko pavaduotojas; 

    Ramūnas  Usonis  - krašto apsaugos viceministras,   pakaitinė 

narė  Vilma  Ūsaitė  - Krašto apsaugos ministerijos  Finansų   ir 

biudžeto  departamento  Finansų politikos  skyriaus   vyriausioji 

specialistė; 

    Rimantas   Vaitkus  -  švietimo  ir  mokslo    viceministras, 

pakaitinė   narė  Svetlana  Kauzonienė  -  švietimo  ir    mokslo 

viceministrė; 



    Diana  Vilytė  - viešosios įstaigos Lietuvos verslo   paramos 

agentūros  direktorė,  pakaitinė narė Lina Bružaitė -   viešosios 

įstaigos  Lietuvos  verslo  paramos agentūros  Projektų   valdymo 

departamento direktorė; 

    Aušra  Vilutienė  -  Lietuvos mokslo  tarybos  Mokslo   fondo 

direktorė,  pakaitinė  narė Brigita Serafinavičiūtė  -   Lietuvos 

mokslo tarybos mokslinė sekretorė; 

    Audrius  Zabotka - uždarosios akcinės bendrovės  "Investicijų 

ir  verslo  garantijos" generalinis direktorius, pakaitinė   narė 

Inga  Beiliūnienė - uždarosios akcinės bendrovės "Investicijų  ir 

verslo garantijos" Projektų valdymo skyriaus vadovė; 

    Ieva  Žilionienė - Informacinės visuomenės plėtros   komiteto 

prie   Susisiekimo   ministerijos   direktoriaus     pavaduotoja, 

pakaitinis narys Simonas Razgus - Informacinės visuomenės plėtros 

komiteto   prie  Susisiekimo  ministerijos  Struktūrinių    fondų 

administravimo skyriaus vedėjas; 

    Vida Žvirblienė - Lietuvos gydytojų vadovų sąjungos  valdybos 

pirmininkė,  Vilniaus rajono centrinės poliklinikos   vyriausioji 

gydytoja,  pakaitinis narys Kęstutis Štaras - Lietuvos   gydytojų 

vadovų   sąjungos   valdybos  ir  tarybos  narys,  VšĮ     Centro 

poliklinikos direktorius. 

    2. N u s t a t a u, kad: 

    2.1.  šio įsakymo 1 punkte nurodytos komisijos darbo   tvarką 

reglamentuoja šios komisijos patvirtintas darbo reglamentas; 

    2.2.  šio  įsakymo 1 punkte nurodytos komisijos   pakaitiniai 

nariai atstovauja pagrindiniams nariams, jiems negalint dalyvauti 

komisijos posėdžiuose; 

    2.3.  šio įsakymo 1 punkte nurodyta komisija sprendžia  2014- 

2020  metų  Europos  Sąjungos  struktūrinės  paramos,   skiriamos 

programoms,  tęsiančioms  2007-2013 metų  konvergencijos   tikslo 

programas,  ir  programoms, tęsiančioms 2007-2013  metų   Europos 

teritorinio bendradarbiavimo tikslo programas, klausimus. 

    3. Lietuvos Respublikos finansų ministro 

       2011 m. balandžio 19 d. įsakymo Nr. 1K-150 

       (nuo 2011 m. balandžio 29 d.) 

       (Žin., 2011, Nr. 49-2395) redakcija 

    P  a  v  e  d  u  šio  įsakymo  1  punkte nurodytos komisijos 

sekretoriato   funkcijas  atlikti  Finansų  ministerijos  Europos 

Sąjungos struktūrinės paramos valdymo departamentui. 

 

     

FINANSŲ MINISTRĖ                                 INGRIDA ŠIMONYTĖ 

     

                        _________________ 
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