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Vilnius
P a k e i č i u Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. gegužės 23 d.
įsakymą Nr. 3D-253 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos įgyvendinimo
stebėsenos komiteto personalinės sudėties patvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

„LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO
MINISTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2007–2013 METŲ PROGRAMOS
ĮGYVENDINIMO STEBĖSENOS KOMITETO PERSONALINĖS SUDĖTIES
PATVIRTINIMO

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. balandžio 11 d. nutarimo
Nr. 354 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos įgyvendinimo stebėsenos
komiteto sudarymo“ 5.1 papunkčiu,
t v i r t i n u Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos įgyvendinimo
stebėsenos komiteto sudėtį:
Virginija Baltraitienė – žemės ūkio ministrė, komiteto pirmininkė;
Gintas Saulius Cironka – žemės ūkio viceministras, komiteto pirmininko pavaduotojas;
Rita Armonienė – Ūkio ministerijos Europos Sąjungos paramos koordinavimo
departamento direktorė (jos nesant – Olga Celova, Ūkio ministerijos Europos Sąjungos
paramos koordinavimo departamento Struktūrinės paramos politikos skyriaus vedėja);

Guoda Burokienė – Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos pirmininkė (jos nesant –
Alvydas Grigaliūnas, Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos pirmininko pavaduotojas);
Sigitas Dimaitis – Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų vicepirmininkas (jo nesant –
Gytis Viršila, Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų Kooperacijos ir kaimo plėtros skyriaus
vedėjas);
Zita Dubickienė – Susisiekimo ministerijos Biudžeto ir valstybės turto valdymo
departamento direktoriaus pavaduotoja (jos nesant – Jonas Skarulskis, Susisiekimo ministerijos
Biudžeto ir valstybės turto valdymo departamento Strateginio planavimo skyriaus vyriausiasis
specialistas);
Vidmantas Dvilaitis – Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos patarėjas (jo nesant –
Vytis Muliuolis, Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos patarėjas);
Algis Gaižutis – Lietuvos miško savininkų asociacijos valdybos pirmininkas (jo nesant
– Mindaugas Šilininkas, Lietuvos miško savininkų asociacijos valdybos narys);
Linas Jonauskas – aplinkos viceministras (jo nesant – Algirdas Klimavičius, Aplinkos
ministerijos Saugomų teritorijų ir kraštovaizdžio departamento Saugomų teritorijų strategijos
skyriaus vedėjas);
Gintautas Kovalčikas – Privačių miškų savininkų asociacijos Tarybos pirmininkas;
Jeronimas Kraujelis – Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos prezidentas (jo nesant
– Jonas Sviderskis, Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos generalinis direktorius);
Sergejus

Krišpinovičius

–

Vidaus

reikalų

ministerijos

Regioninės

politikos

departamento direktoriaus pavaduotojas (jo nesant – Arūnas Grumadas, Vidaus reikalų
ministerijos Regioninės politikos departamento Sanglaudos skatinimo veiksmų programos
skyriaus vedėjas);
Egidijus Mackevičius – Lietuvos mėsos perdirbėjų asociacijos direktorius (jo nesant –
Vidmantas Tamulėnas, Lietuvos mėsos perdirbėjų asociacijos tarybos narys);
Loreta Maskaliovienė – Finansų ministerijos Europos Sąjungos struktūrinės paramos
valdymo departamento direktorė (jos nesant – Aurimas Antanaitis, Finansų ministerijos
Europos Sąjungos struktūrinės paramos valdymo departamento Europos Sąjungos sanglaudos
politikos skyriaus vyr. specialistas);
Žymantas Morkvėnas – asociacijos „Aplinkosaugos koalicija“ narys, VšĮ „Baltijos
aplinkos forumas“ direktorius (jo nesant – Petras Kurlavičius, Lietuvos ornitologų draugijos
ekspertas);
Raimondas Paškevičius – Švietimo ir mokslo ministerijos Europos Sąjungos paramos
koordinavimo departamento direktorius (jo nesant – Gražina Meiduvienė, Švietimo ir mokslo

ministerijos Europos Sąjungos paramos koordinavimo departamento ES paramos valdymo
skyriaus vedėja);
Tomas Razauskas – Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos Ekonomikos
pažangos departamento Kaimo reikalų ir darnios plėtros skyriaus patarėjas (jo nesant – Irena
Pilypienė, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos Kaimo reikalų ir darnios plėtros
skyriaus vedėja);
Dalia Ruščiauskienė – Lietuvos grūdų perdirbėjų asociacijos direktorė (jos nesant –
Irma Pilipienė, asociacijos „Lietuvos maisto pramonė“ direktorė);
Vita Safjan – Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Strateginio planavimo ir analizės
departamento direktorė (jos nesant – Gražina Jalinskienė, Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos Strateginės analizės skyriaus vedėja);
Irena Seliukaitė – Kultūros ministerijos Regionų kultūros skyriaus vedėja (jos nesant –
Jadvyga Lisevičiūtė, Kultūros ministerijos Regionų kultūros skyriaus vyriausioji specialistė);
Jonas Talmantas – Lietuvos ūkininkų sąjungos pirmininkas (jo nesant – Genutė
Staliūnienė, Lietuvos ūkininkų sąjungos vicepirmininkė);
Gintas Umbrasas – Lietuvos verslo darbdavių konfederacijos prezidiumo narys (jo
nesant – Vaidotas Levickis, Lietuvos verslo darbdavių konfederacijos Projektų departamento
direktorius);
Nerijus Zableckis – Lietuvos gamtos fondo gamtosaugos specialistas (jo nesant –
Edmundas Greimas, Lietuvos gamtos fondo direktorius);
Povilas Žagunis – Lietuvos savivaldybių asociacijos tarybos narys, Panevėžio rajono
meras (jo nesant – Sigutis Obelevičius, Lietuvos savivaldybių asociacijos tarybos narys,
Anykščių rajono meras)“.

Žemės ūkio ministrė

Virginija Baltraitienė

Įsakymą parengė Kaimo plėtros departamento (direktorė Vilma Daugalienė, tel. 239 1020),
Programų priežiūros ir vertinimo skyriaus (vedėjas Darius Liutikas, tel. 239 8415) vyriausioji
specialistė Gailutė Pikūnaitė, tel. 239 1159.
Įsakymas skelbtinas ministerijos tinklalapyje ir Teisės aktų registre.

