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POTVARKIS 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS MINISTRO PIRMININKO 2012 M. RUGPJŪČIO 
  2 D. POTVARKIO NR. 214 „DĖL DARBO GRUPĖS SUDARYMO“ PAKEITIMO 
 

2012 m. vasario 19 d. Nr. 69 
Vilnius 

 
P a k e i č i u   Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko 2012 m. rugpjūčio 2 d.  

potvarkį Nr. 214  „Dėl darbo grupės sudarymo“: 
1. I š d ė s t a u  preambulę 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 (Žin., 2011, Nr. 130-6150, 2012, Nr.107-5424), 1 priedo 2.5.4 priemonę „Skatinti 
užsienio lietuvius tęsti sporto tradicijas – dalyvauti pasaulio lietuvių sporto žaidynėse 
Lietuvoje“:”. 

2. I š d ė s t a u  1  punktą taip: 
            „1. S u d a r a u   šią  darbo  grupę  IX  pasaulio  lietuvių  sporto  žaidynėms,  

įvyksiančioms 2013 m. birželio 27–30 d. Lietuvoje, Klaipėdoje, organizuoti (toliau – darbo 

grupė): 

 Elvinas Jankevičius – vidaus reikalų viceministras (darbo grupės vadovas); 
 

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

            Raimonda Balnienė – Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio 
                                             ministerijos  direktorė; 

            Saulius Balnionis  – Australijos lietuvių fizinio auklėjimo sąjungos   
                                                         pirmininkas; 

Vida Bandis – Pasaulio lietuvių bendruomenės atstovė Lietuvoje; 
 
Neris Germanas – užsienio reikalų viceministras; 
 
Vytautas Grubliauskas – Klaipėdos miesto savivaldybės meras; 
 
Daina Gudzinevičiūtė – Lietuvos tautinio olimpinio komiteto prezidentė; 
 
Vladislav Kondratovič – susisiekimo viceministras;  
 
Stasys Kuliavas – Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos sporto  
  koordinatorius; 
Rimantas Kveselaitis – Lietuvos sporto federacijų sąjungos prezidentas; 
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             Nijolė  Laužikienė        –     Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos  
                                                                                                         Ugdymo ir  kultūros departamento direktorė; 

Erikas Mačiūnas – sveikatos apsaugos viceministras; 
 
Jonas Mažintas – Lietuvos aeroklubo prezidentas; 
 
Jonas Mickus – Lietuvos savivaldybių asociacijos patarėjas; 
 
Laurynas R. Misevičius – Šiaurės Amerikos lietuvių fizinio auklėjimo ir sporto  
      sąjungos centro valdybos pirmininkas; 
 
Audronė Misikonienė – kultūros ministro patarėja; 
 
Vytas Nėnius – Lietuvos sporto draugijos  „Žalgiris“ prezidentas; 
 
Juras Požela – Lietuvos Respublikos Seimo Jaunimo ir sporto reikalų  
                                             komisijos pirmininkas; 
 
Audrius Siaurusevičius  – Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos generalinis  
                                             direktorius; 
Bronislavas Vasiliauskas  – Lietuvos asociacijos „Sportas visiems“ prezidentas; 
 

            Linas Vingelis  – Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko tarnybos 
                                             Politikos analizės ir reformų departamento Socialinės 
                                             aplinkos skyriaus patarėjas; 
 

             Saulius Zybartas              –  Švietimo ir mokslo ministerijos  Bendrojo ugdymo ir     
                                                                                             profesinio mokymo departamento direktorius.” 
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