LIETUVOS RESPUBLIKOS
MINISTRAS PIRMININKAS
POTVARKIS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS MINISTRO PIRMININKO 2015 M. RUGSĖJO
23 D. POTVARKIO NR. 175 „DĖL DARBO GRUPĖS X PASAULIO LIETUVIŲ
SPORTO ŽAIDYNĖMS ORGANIZUOTI SUDARYMO“ PAKEITIMO
2017 m. kovo 22 d. Nr. 54
Vilnius

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko 2015 m. rugsėjo 23 d.
potvarkį Nr. 175 „Dėl darbo grupės X pasaulio lietuvių sporto žaidynėms organizuoti
sudarymo“:
1. Pakeičiu preambulę ir ją išdėstau taip:
„Siekdamas įgyvendinti „Globalios Lietuvos“ – užsienio lietuvių įsitraukimo į
valstybės gyvenimą – kūrimo 2011–2019 metų programos įgyvendinimo tarpinstitucinio
veiklos plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. spalio 19 d. nutarimu
Nr. 1219 „Dėl „Globalios Lietuvos“ – užsienio lietuvių įsitraukimo į valstybės gyvenimą –
kūrimo 2011–2019 metų programos įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano
patvirtinimo“, 1 priedo 2.3.4 papunktį „Priemonė: skatinti užsienio lietuvius tęsti sporto
tradicijas – dalyvauti pasaulio lietuvių sporto žaidynėse Lietuvoje“:“.
2. Pakeičiu 1 punktą ir jį išdėstau taip:
„1. Sudarau šią darbo grupę X pasaulio lietuvių sporto žaidynėms, vyksiančioms
2017 m. birželio 30 – liepos 2 d. Kaune, organizuoti (toliau – darbo grupė):
Darius Urbonas

– vidaus reikalų viceministras (darbo grupės
vadovas);

Visvaldas Matijošaitis

– Kauno miesto savivaldybės meras (darbo
grupės vadovo pavaduotojas);

Edis Urbanavičius

– Kūno kultūros ir sporto departamento prie
Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinis
direktorius (darbo grupės vadovo
pavaduotojas);

Gedeminas Aleksonis

– Sveikatos apsaugos ministerijos kancleris;

Vida Bandis

– Pasaulio lietuvių bendruomenės atstovė
Lietuvoje;

Jeronimas Belkus

– Australijos lietuvių sporto klubo „Vytis“
(Džilongas) užsienio reikalų koordinatorius;
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Ieva Davydenko

– Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos atstovybės
Lietuvoje vadovė;

Justas Dirginčius

– Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio
ministerijos Turizmo plėtros skyriaus Vietinio
turizmo poskyrio vyriausiasis specialistas;

Neris Germanas

– užsienio reikalų viceministras;

Ramūnas Grumbinas

– viešosios įstaigos „Lietuvos nacionalinis
radijas ir televizija“ sporto redakcijos
prodiuseris;

Daina Gudzinevičiūtė

– Lietuvos tautinio olimpinio komiteto
prezidentė;

Audronis Imbrasas

– kultūros viceministras;

Elvinas Jankevičius

– Ministro Pirmininko patarėjas;

Saulius Kerza

– Susisiekimo ministerijos Biudžeto ir valstybės
turto valdymo departamento direktorius;

Jolita Krumplytė

– Seimo kanceliarijos Komisijų sekretoriato
vedėja;

Stasys Kuliavas

– Šiaurės Amerikos lietuvių fizinio auklėjimo ir
sporto sąjungos Krepšinio komiteto vadovas;

Rimantas Kveselaitis

– Lietuvos sporto federacijų sąjungos
prezidentas;

Jonas Mickus

– Lietuvos savivaldybių asociacijos patarėjas;

Laurynas R. Misevičius

– Šiaurės Amerikos lietuvių fizinio auklėjimo ir
sporto sąjungos centro valdybos pirmininkas;

Vytas Nėnius

– Lietuvos sporto draugijos „Žalgiris“
generalinis sekretorius;

Artūras Poviliūnas

– Pasaulio lietuvių sporto asociacijos
prezidentas;

Nijolė Putrienė

– Kauno miesto savivaldybės administracijos
direktoriaus pavaduotoja;

Mindaugas Šivickas

– Kauno miesto savivaldybės administracijos
Sporto skyriaus vedėjas;

Bronislavas Algis Vasiliauskas

– Lietuvos asociacijos „Sportas visiems“
prezidentas;

Rolandas Zuoza

– Švietimo ir mokslo ministerijos Mokymosi
visą gyvenimą departamento patarėjas;

Edmundas Žilevičius

– finansų ministro patarėjas;

Lina Žukauskaitė

– Užsienio reikalų ministerijos Užsienio lietuvių
departamento direktoriaus pavaduotoja.“

Ministras Pirmininkas

Saulius Skvernelis

