LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO
ĮSAKYMAS
DĖL STEBĖSENOS KOMITETO VEIKSMŲ PROGRAMŲ, ĮGYVENDINANČIŲ LIETUVOS
2007-2013 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINĖS PARAMOS PANAUDOJIMO
STRATEGIJĄ, ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪRAI ATLIKTI PERSONALINĖS SUDĖTIES
2007 m. kovo 8 d. Nr. 1K-080
Vilnius
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. sausio 23 d. įsakymo Nr. 1K-030
(nuo 2008 m. sausio 27 d.)
(Žin., 2008, Nr. 11-389) redakcija
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007
m.
sausio 22 d. nutarimo Nr. 60 "Dėl Stebėsenos komiteto
veiksmų
programų, įgyvendinančių Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos
struktūrinės
paramos panaudojimo strategiją,
įgyvendinimo
priežiūrai atlikti sudarymo" (Žin., 2007, Nr. 10-396; 2008, Nr.
4-133) 6.2 punktu,
1. Lietuvos Respublikos finansų ministro
2013 m. vasario 21 d. įsakymo Nr. 1K-077
(nuo 2013 m. vasario 27 d.)
(Žin., 2013, Nr. 21-1038) redakcija
T v i r t i n u personalinę Stebėsenos komiteto veiksmų
programų, įgyvendinančių Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos
struktūrinės
paramos
panaudojimo
strategiją,
įgyvendinimo
priežiūrai atlikti (toliau - Komitetas) sudėtį:
Loreta Maskaliovienė - Finansų ministerijos Europos Sąjungos
struktūrinės paramos valdymo departamento direktorė
(Komiteto
pirmininkė);
Ramūnas Dilba - Finansų ministerijos Europos
Sąjungos
struktūrinės
paramos
valdymo
departamento
direktoriaus
pavaduotojas
(antrasis Komiteto pirmininko
pavaduotojas),
pakaitinė narė Agnė Bagočiutė - Finansų ministerijos
Europos
Sąjungos struktūrinės paramos valdymo departamento direktoriaus
pavaduotoja;
Gintaras Adžgauskas - Pasaulio energetikos tarybos Lietuvos
komiteto direktorius, pakaitinis narys Vytautas Stasiūnas
Pasaulio energetikos tarybos Lietuvos komiteto Lietuvos šilumos
tiekėjų asociacijos prezidentas;
Rita Armonienė - Ūkio ministerijos Europos Sąjungos paramos
koordinavimo departamento direktorė, pakaitinė narė Olga Celova Ūkio
ministerijos
Europos Sąjungos paramos
koordinavimo
departamento Struktūrinės paramos politikos skyriaus vedėja;
Aušra Baliukonienė - Finansų ministerijos Nacionalinio fondo
departamento direktorė, pakaitinė narė Laimutė Žukauskienė
Finansų ministerijos Nacionalinio fondo departamento
Europos
Sąjungos
struktūrinių fondų ir Sanglaudos fondo
išlaidų
deklaravimo Europos Komisijai skyriaus vedėja;
Adolfas Baublys - Vilniaus Gedimino technikos
universiteto
Transporto instituto direktorius, pakaitinis narys
Andrius
Jaržemskis - Vilniaus Gedimino technikos universiteto Transporto
instituto vyresnysis mokslo darbuotojas;
Sigitas Besagirskas - Lietuvos pramonininkų
konfederacijos
Ekonomikos ir finansų departamento direktorius, pakaitinė
narė
Ugnė
Radžiūnaitė
- Lietuvos pramonininkų
konfederacijos
Ekonomikos ir finansų departamento analitikė;
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,
pakaitinis narys Darius Prialgauskas - sveikatos
apsaugos

ministro patarėjas;
Sigitas Dimaitis - Lietuvos Respublikos žemės ūkio
rūmų
vicepirmininkas, pakaitinė narė Aušra Žliobaitė Lietuvos
Respublikos žemės ūkio rūmų Ekonomikos ir teisės skyriaus vedėja;
Erika Furman - kultūros ministro patarėja, pakaitinė
narė
Eglė Saudargaitė - Kultūros ministerijos Strateginio planavimo ir
kontrolės departamento direktorė;
Saulius Gaigalas - Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko
tarnybos Politikos analizės ir reformų departamento
Ekonomikos
pažangos skyriaus vedėjas, pakaitinis narys Stasys Čipkus
Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko tarnybos
Politikos
analizės ir reformų departamento Ekonomikos pažangos
skyriaus
patarėjas;
Danguolė Grigolovičienė - Lygių galimybių
kontrolieriaus
tarnybos
patarėja,
pakaitinė narė
Vitalija
PetrauskaitėKriauzienė - Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos
projektų
koordinatorė;
Tomas Gulbinas - Užsienio reikalų ministerijos
Europos
reikalų departamento direktorius, pakaitinė narė Jūratė Bečelienė
- Užsienio reikalų ministerijos Europos reikalų
departamento
patarėja;
Tomas Karpavičius - Susisiekimo ministerijos
kancleris,
pakaitinis narys Saulius Kerza - Susisiekimo
ministerijos
Biudžeto ir valstybės turto valdymo departamento direktorius;
Algis Krupavičius - Lietuvos mokslo tarybos Humanitarinių ir
socialinių mokslų komiteto narys, pakaitinis narys
Eugenijus
Stumbrys
- Lietuvos mokslo tarybos Mokslo fondo
Mokslo
finansavimo departamento direktorius;
Edgaras Leichteris - asociacijos "Žinių ekonomikos forumas"
direktorius, pakaitinis narys Petras Balkevičius asociacijos
"Žinių ekonomikos forumas" tarybos narys;
Vaidotas Levickis - Lietuvos verslo darbdavių konfederacijos
Projektų departamento direktorius, pakaitinis narys
Danukas
Arlauskas - Lietuvos verslo darbdavių konfederacijos generalinis
direktorius;
Vaidotas Nikžentaitis - Neįgaliųjų reikalų tarybos
prie
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos narys,
Lietuvos
sutrikusios psichikos žmonių globos bendrijos
pirmininkas,
pakaitinė narė Rasa Kavaliauskaitė - Neįgaliųjų reikalų tarybos
prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos narė, asociacijos
"Lietuvos neįgaliųjų forumas" prezidentė;
Raimondas Paškevičius - Švietimo ir mokslo
ministerijos
Europos Sąjungos paramos koordinavimo departamento direktorius,
pakaitinė
narė Gražina Meiduvienė - Švietimo ir
mokslo
ministerijos Europos Sąjungos paramos koordinavimo departamento
Europos Sąjungos paramos valdymo skyriaus vedėja;
Almantas Petkus - aplinkos viceministras, pakaitinis
narys
Inesis Kiškis - Aplinkos ministerijos Europos Sąjungos
paramos
administravimo departamento direktorius;
Arūnas Plikšnys - Vidaus reikalų ministerijos
Regioninės
politikos departamento direktorius, pakaitinis narys
Arūnas
Grumadas - Vidaus reikalų ministerijos Regioninės
politikos
departamento Sanglaudos skatinimo veiksmų programos
skyriaus
vedėjas;
Loreta Senkutė - Lietuvos jaunimo organizacijų
tarybos
prezidentė, pakaitinis narys Mantas Zakarka - Lietuvos
jaunimo
organizacijų tarybos biuro vadovas;
Marius Skarupskas - ūkio viceministras, pakaitinė narė Laura
Baškytė - Ūkio ministerijos Europos Sąjungos paramos koordinavimo
departamento Struktūrinės paramos valdymo skyriaus vedėja;
Jurgita Stakėnienė - Žemės ūkio ministerijos Kaimo
plėtros
departamento direktorė, pakaitinė narė Vilma Daugalienė - Žemės
ūkio
ministerijos Kaimo plėtros departamento
direktoriaus
pavaduotoja;
Liutauras
Stoškus
- Aplinkosaugos koalicijos
narys,
nepriklausomas aplinkosaugos ekspertas, pakaitinis narys Kęstutis

Navickas - Aplinkosaugos koalicijos pirmininkas;
Jūratė Šeduikienė - Moterų informacijos centro
direktorė,
pakaitinė narė Rugilė Butkevičiūtė - Moterų informacijos centro
projektų vadovė;
Rimantas Šidlauskas - Lietuvos prekybos, pramonės ir
amatų
rūmų asociacijos generalinis direktorius, pakaitinis
narys
Saulius Baliukynas - Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų
rūmų
asociacijos mokymų projekto vadovas;
Danutė
Šlionskienė
Lietuvos
profesinių
sąjungų
konfederacijos
projektų vadovė, pakaitinis narys
Antanas
Liutkevičius
- Lietuvos profesinės sąjungos
"Solidarumas"
valdybos narys;
Aivaras Tušas - socialinės apsaugos ir darbo viceministras,
pakaitinė narė Nijolė Mackevičienė - Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos Europos Sąjungos struktūrinės paramos departamento
direktorė;
Ramūnas Vilpišauskas - Aukštojo mokslo tarybos
narys,
Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų
instituto direktorius, pakaitinis narys Donatas Čygas - Aukštojo
mokslo tarybos narys, Vilniaus Gedimino technikos
universiteto
Aplinkos inžinerijos fakulteto dekanas;
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. Nustatau, kad, Komiteto nariams negalint
dalyvauti
Komiteto posėdžiuose, jiems atstovauja pakaitiniai nariai.
FINANSŲ MINISTRAS

ZIGMANTAS BALČYTIS
_________________
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