2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ
PROGRAMOS STEBĖSENOS KOMITETO (TOLIAU – KOMITETAS) PERSONALINĖ
SUDĖTIS
2021 m. birželio 30 d.

Vaida Česnulevičiūtė – finansų viceministrė (Komiteto pirmininkė);
Judita Akromienė – viešosios įstaigos „Europos namai“, atstovaujančios Nacionaliniam
švietimo nevyriausybinių organizacijų tinklui, direktorė, pakaitinė narė Gaja Šavelė – Nacionalinio
švietimo nevyriausybinių organizacijų tinklo atstovė, Nacionalinės nevyriausybinių organizacijų
koalicijos direktorė;
Danukas Arlauskas – Lietuvos darbdavių konfederacijos prezidentas, pakaitinis narys
Gintas Umbrasas – Lietuvos darbdavių konfederacijos viceprezidentas;
Rita Armonienė – Ekonomikos ir inovacijų ministerijos Europos Sąjungos investicijų
koordinavimo departamento direktorė;
Vida Augustinienė – Lietuvos pacientų organizacijų atstovų tarybos pirmininkė, Lietuvos
diabeto asociacijos prezidentė, pakaitinė narė Rūta Grigienė – Lietuvos pacientų organizacijų
atstovų tarybos narė, Bechterevo liga sergančiųjų draugijos „Judesys“ pirmininko pavaduotoja;
Rosita Marija Balčienė – Lietuvos visuomenės sveikatos asociacijos tarybos narė,
Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos direktoriaus pavaduotoja, pakaitinis
narys Rokas Kazakevičius – Lietuvos visuomenės sveikatos asociacijos tarybos narys, advokatų
kontoros TGS Baltic teisininkas;
Aušra Baliukonienė – Finansų ministerijos Išlaidų atitikties vertinimo ir deklaravimo
departamento direktorė, pakaitinė narė Aušra Urniežė – Finansų ministerijos Išlaidų atitikties
vertinimo ir deklaravimo departamento Išlaidų deklaravimo skyriaus vedėja;
Raimundas Balza – Lietuvos muziejų asociacijos vadovas–valdybos pirmininkas, Šiaulių
„Aušros“ muziejaus direktorius, pakaitinė narė Rasa Augutytė – Lietuvos muziejų asociacijos
viešųjų ryšių ir rinkodaros specialistė;
Jūras Banys – Lietuvos mokslų akademijos prezidentas, pakaitinis narys Zenonas
Dabkevičius – Lietuvos mokslų akademijos viceprezidentas;
Povilas Česonis – viešosios įstaigos Europos socialinio fondo agentūros direktorius,
pakaitinė narė Lina Nevinskienė – viešosios įstaigos Europos socialinio fondo agentūros Projektų
valdymo skyriaus III vedėjo pavaduotoja;
Rūta Dapkutė-Stankevičienė – Finansų ministerijos Investicijų departamento direktorė
(antroji Komiteto pirmininkės pavaduotoja), pakaitinis narys Paulius Baniūnas – Finansų
ministerijos Investicijų departamento vyresnysis patarėjas;
Gvidas Dargužas – uždarosios akcinės bendrovės Viešųjų investicijų plėtros agentūros
generalinis direktorius, pakaitinė narė Kristina Vaskelienė – uždarosios akcinės bendrovės Viešųjų
investicijų plėtros agentūros generalinio direktoriaus pavaduotoja;
Ramūnas Dilba – Susisiekimo ministerijos kancleris, pakaitinis narys Saulius Kerza –
Susisiekimo ministerijos Biudžeto ir investicijų departamento direktorius;
Nijolė Dirginčienė – regionų plėtros tarybų atstovė, Kauno regiono plėtros tarybos
pirmininkė, Birštono savivaldybės merė, pakaitinė narė Elida Drapienė – Regioninės plėtros
departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktorė;
Rimvydas Dilba – Kultūros ministerijos Investicijų valdymo skyriaus patarėjas;
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Daiva Garbaliauskaitė – Energetikos ministerijos viceministrė, pakaitinė narė Reda
Lichadziauskienė – Energetikos ministerijos Europos Sąjungos paramos skyriaus patarėja;
Kęstutis Jankauskas – Lietuvos pramoninkų konfederacijos Lietuvos maisto eksportuotojų
asociacijos plėtros direktorius, pakaitinis narys Artūras Jakubavičius – Lietuvos pramonininkų
konfederacijos atstovas, Lietuvos inovacijų centro projektų vadovas;
Lidija Kašubienė – viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros direktorė,
pakaitinė narė Jūratė Lepardinienė – viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros
direktorės pavaduotoja;
Aldas Kikutis – Lietuvos smulkiojo ir vidutinio verslo tarybos narys, Lietuvos žaislų ir
suvenyrų asociacijos valdybos pirmininkas, pakaitinis narys Raimundas Beinortas – Lietuvos
smulkiojo ir vidutinio verslo tarybos narys, asociacijos „Lietuvos mediena“ direktorius;
Gintas Kimtys – Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros direktoriaus pavaduotojas;
Audronė Kisielienė – Lietuvos moterų lobistinės organizacijos pirmininkė ir Socialinių
inovacijų fondo direktorės pavaduotoja, pakaitinė narė Jūratė Šeduikienė – Lietuvos moterų
lobistinės organizacijos narė, Moterų informacijos centro direktorė;
Inesis Kiškis – Aplinkos ministerijos Europos Sąjungos investicijų ir ekonominių priemonių
departamento direktorius, pakaitinė narė Vilma Slavinskienė – Aplinkos ministerijos Europos
Sąjungos investicijų ir ekonominių priemonių departamento Europos Sąjungos investicinių
priemonių įgyvendinimo skyriaus vedėja;
Arūnas Komka – Lietuvos universitetų rektorių konferencijos Infrastruktūros ir finansų
komiteto narys, Vilniaus Gedimino technikos universiteto kancleris;
Lina Liubauskaitė – Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos Politikos
įgyvendinimo grupės vyriausioji patarėja, pakaitinė narė Šarūnė Navickaitė–Dulaitienė – Lietuvos
Respublikos Vyriausybės kanceliarijos Politikos įgyvendinimo grupės patarėja;
Valdas Lukoševičius – Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas, pakaitinė narė
Ramunė Gurklienė – Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos vyriausioji specialistė;
Daiva Matonienė – Respublikinių būsto valdymo ir priežiūros rūmų prezidentė, pakaitinis
narys Rolandas Klimavičius – Respublikinių būsto valdymo ir priežiūros rūmų teisininkas;
Dalia Miniataitė - Žemės ūkio ministerijos vyriausioji patarėja, pakaitinė narė Jurgita
Pugačiauskaitė-Butrimienė – Žemės ūkio ministerijos 3-iojo Europos Sąjungos paramos skyriaus
vedėja;
Kęstutis Motiejūnas – uždarosios akcinės bendrovės „Investicijų ir verslo garantijos“
generalinis direktorius, pakaitinė narė Inga Beiliūnienė – uždarosios akcinės bendrovės „Investicijų
ir verslo garantijos“ Priemonių valdymo skyriaus vadovė;
Vytis Muliuolis – Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos Teisės skyriaus vedėjas,
pakaitinė narė Renata Vanagėlienė – Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos Teisės skyriaus
vyresnioji patarėja;
Vaidotas Nikžentaitis – Neįgaliųjų reikalų tarybos narys, Lietuvos sutrikusios psichikos
žmonių globos bendrijos vadovas;
Raimondas Paškevičius – Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Europos Sąjungos
paramos koordinavimo departamento direktorius, pakaitinis narys Algminas Pakalniškis –
Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Europos Sąjungos paramos koordinavimo departamento ES
paramos valdymo skyriaus vedėjas.
Lina Paškevičiūtė – asociacijos „Aplinkosaugos koalicija“ pirmininkė, pakaitinė narė
Audronė Alijošiūtė-Paulauskienė – asociacijos „Aplinkosaugos koalicija“ atstovė;
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Justina Poškienė – Lietuvos mokslo tarybos pirmininko pavaduotoja, Humanitarinių ir
socialinių mokslų komiteto pirmininkė, pakaitinė narė Aušra Vilutienė – Lietuvos mokslo tarybos
Mokslo fondo direktorė;
Justas Poviliūnas – Žemės ūkio ministerijos Žuvininkystės skyriaus vedėjas, pakaitinė narė
Jūratė Masiulienė – Žemės ūkio ministerijos Žuvininkystės skyriaus patarėja;
Alina Pūrienė – Lietuvos gydytojų vadovų sąjungos valdybos pirmininkė, viešosios įstaigos
Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinikos direktorė, pakaitinis narys Rimvydas Civilka –
Lietuvos gydytojų vadovų sąjungos tarybos narys, viešosios įstaigos Ukmergės ligoninės
direktorius;
Asta Radikaitė – Užsienio reikalų ministerijos Europos Sąjungos departamento direktorė,
pakaitinė narė Laura Čeponytė – Užsienio reikalų ministerijos Europos Sąjungos departamento
COREPER II skyriaus antroji sekretorė;
Eglė Radišauskienė – Lietuvos verslo konfederacijos generalinė direktorė, pakaitinė narė
Gintarė Boreikytė – Lietuvos verslo konfederacijos projektų vadovė – analitikė.
Edvinas Regelskis – Nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklo ekspertas (pirmasis
Komiteto pirmininkės pavaduotojas), pakaitinė narė Aistė Adomavičienė – Nacionalinio skurdo
mažinimo organizacijų tinklo direktorė;
Edita Sabalionytė - Nacionalinės kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacijos direktorė,
pakaitinė narė Ieva Šiušaitė – Nacionalinės kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacijos valdybos
narė, viešosios įstaigos „Trakų Vokės dvaro sodyba“ direktorė;
Artūras Salda – Lietuvos Respublikos turizmo rūmų atstovas, pakaitinė narė Žydrė
Gavelienė – Lietuvos Respublikos turizmo rūmų prezidentė;
Živilė Simonaitytė – Sveikatos apsaugos ministerijos viceministrė, pakaitinė narė Edita
Laurinavičienė – Sveikatos apsaugos ministerijos Europos Sąjungos paramos skyriaus vyriausioji
specialistė, laikinai vykdanti skyriaus vedėjo funkcijas;
Jurgis Kazimieras Staniškis – Kauno technologijos universiteto Aplinkos inžinerijos
instituto direktorius, pakaitinė narė Irina Kliopova – Kauno technologijos universiteto Aplinkos
inžinerijos instituto docentė;
Dovilė Sujetaitė – Lietuvos savivaldybių asociacijos patarėja, pakaitinė narė – Vida
Ablingienė – Lietuvos savivaldybių asociacijos patarėja;
Ignotas Šalavėjus – Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros
direktorius, pakaitinis narys Vytautas Vrubliauskas – Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų
valdymo agentūros direktoriaus pavaduotojas;
Lina Šemetulskytė – Vidaus reikalų ministerijos Europos Sąjungos investicijų ir tarptautinių
programų departamento direktorė, pakaitinė narė Giedrė Andriuškevičė – Vidaus reikalų
ministerijos Europos Sąjungos investicijų ir tarptautinių programų departamento Europos Sąjungos
fondų investicijų veiksmų programos skyriaus vedėją.
Vytautas Šilinskas – Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos viceministras, pakaitinė narė
Lingailė Biliūnaitė – Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Europos Sąjungos investicijų
skyriaus vedėja;
Danutė Šlionskienė – Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos projektų vadovė,
pakaitinė narė Inga Puiša – Lietuvos švietimo ir mokslo profesinės sąjungos projektinės veiklos
vadovė;
Mindaugas Ubartas – asociacijos „Infobalt“ direktorius, pakaitinis narys Virgilijus Dirma –
asociacijos „Infobalt“ Europos Sąjungos ir tarptautinių santykių vadovas;
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Elena Urbonienė – Lietuvos nevyriausybinių organizacijų vaikams konfederacijos
direktorė, pakaitinė narė Giedrė Kvieskienė – Lietuvos nevyriausybinių organizacijų vaikams
konfederacijos garbės prezidentė;
Arminas Varanauskas – asociacijos „Žinių ekonomikos forumas“ vadovas, pakaitinis narys
Petras Balkevičius – asociacijos „Žinių ekonomikos forumas“ tarybos narys;
Audrius Zabotka – Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų atstovas, Vilniaus
prekybos, pramonės ir amatų rūmų tarybos narys, pakaitinė narė Aistė Litvinaitė-Jablonskienė –
Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų atstovė, Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų
Verslo ir strateginės veiklos skyriaus investicijų plėtros vadovė;
Audrius Želionis – Finansų ministerijos Valstybės iždo departamento direktorius, pakaitinė
narė Rasa Kavolytė – Finansų ministerijos Valstybės iždo departamento vyresnioji patarėja;
Aurimas Želvys – viešosios įstaigos Lietuvos verslo paramos agentūros direktorius.

