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P a k e i č i u Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m.
rugpjūčio 5 d. įsakymo Nr. A1-454 „Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo
2014−2020 metų nacionalinės programos stebėsenos komiteto sudėties patvirtinimo“ 1 punktą ir
jį išdėstau taip:
„1. T v i r t i n u šios sudėties Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–
2020 metų nacionalinės programos stebėsenos komitetą (toliau – Stebėsenos komitetas):
Justina Jakštienė – Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo viceministrė
(Stebėsenos komiteto pirmininkė);
Laura Perevičiūtė – Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Europos Sąjungos investicijų skyriaus patarėja (Stebėsenos komiteto pirmininko pavaduotoja)
(jos nesant, Lingailė Biliūnaitė – Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Europos Sąjungos
investicijų skyriaus vedėja);
Giedrė Blažytė – viešosios įstaigos „Diversity Development Group“ tyrėja (jos
nesant, Akvilė Kriščiūnaitė – viešosios įstaigos „Diversity Development Group“ tyrėja);
Rasa Butkienė – Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Europos
Sąjungos investicijų ir tarptautinių programų departamento Vidaus saugumo fondo skyriaus
vedėja (jos nesant, Violeta Plotnikovienė – Vidaus reikalų ministerijos Europos Sąjungos
investicijų ir tarptautinių programų departamento Vidaus saugumo fondo skyriaus vyresnioji
patarėja);
Alvida Gedaminskienė – viešosios įstaigos Tautinių bendrijų namų direktorė (jos
nesant, Vilius Mikulėnas – viešosios įstaigos Tautinių bendrijų namų vyriausiasis specialistas);

Aistė Gerikaitė-Šukienė – Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Europos
Sąjungos investicijų skyriaus vyriausioji specialistė (jos nesant, Inga Kvainauskienė – Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos Europos Sąjungos investicijų skyriaus vyriausioji specialistė);
Lyra Jakulevičienė – Mykolo Romerio universiteto Teisės mokyklos dekanė (jos
nesant, Dovilė Gailiūtė-Janušonė – Mykolo Romerio universiteto Teisės mokyklos prodekanė);
Sandra Jarašiūnienė – Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos
Europos Sąjungos paramos skyriaus vyriausioji specialistė (jos nesant, Edita Laurinavičienė –
Sveikatos apsaugos ministerijos Europos Sąjungos paramos skyriaus vedėja);
Renata Kuleš – Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių komisaro Regioninio biuro
Baltijos ir Šiaurės šalims koordinatorė Lietuvoje (jos nesant, Vladimiras Siniovas – Jungtinių
Tautų vyriausiojo pabėgėlių komisaro Regioninio biuro Baltijos ir Šiaurės šalims patarėjas teisės
klausimais);
Karolina Lipnickienė – Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir
darbo ministerijos Europos solidarumo korpuso programos koordinatorė (jos nesant, Elena
Daukšaitė – Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Europos solidarumo korpuso programos koordinatorė);
Rasa Malaiškienė – Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbo rinkos skyriaus
patarėja (jos nesant, Daiva Liugienė – Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbo rinkos
skyriaus patarėja);
Alvydas Masiulis – Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos direktorius (jo nesant, Živilė Šukytė-Kraskauskienė – Socialinių
paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Socialinių
programų administravimo skyriaus vedėja);
Jolanta Navickaitė – Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos
Bendrojo ugdymo departamento direktorė (jos nesant, Vida Janavičienė – Švietimo, mokslo ir
sporto ministerijos Neformalaus švietimo skyriaus vyriausioji specialistė);
Rasa Paliukienė – Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos
Vyriausybės Ryšių su tautinėmis bendrijomis skyriaus vedėja (jos nesant, Eglė Kiuraitė –
Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės Ryšių su tautinėmis
bendrijomis skyriaus vyriausioji specialistė);

Aleksandras Tiaškevičius – Lietuvos savivaldybių asociacijos direktoriaus
pavaduotojas (jo nesant, Audronė Vareikytė – Lietuvos savivaldybių asociacijos patarėja
socialiniais klausimais);
Gintaras Valiulis – Vidaus reikalų ministerijos Migracijos politikos grupės
vyresnysis patarėjas (jo nesant, Ona Aleksiejūnienė – Vidaus reikalų ministerijos Migracijos
politikos grupės patarėja);
Laima Zabulėnaitė – Vilniaus miesto savivaldybės Socialinės paramos centro
Socialinio darbo skyriaus vyresnioji socialinė darbuotoja, laikinai einanti skyriaus vedėjo
pareigas (jos nesant, Rosita Žemaitienė – Vilniaus miesto savivaldybės Socialinės paramos
centro Socialinio darbo skyriaus vyresnioji socialinė darbuotoja).“
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