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Pakeisti Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko 2015 m. sausio 28 d. potvarkį 

Nr. 17 „Dėl darbo grupės sudarymo“ ir jį išdėstyti nauja redakcija: 

 

„LIETUVOS RESPUBLIKOS 

MINISTRAS PIRMININKAS 

 

POTVARKIS 

DĖL DARBO GRUPĖS SUDARYMO 

 

1. S u d a r a u  šią Vilniaus koncertų ir sporto rūmų rekonstrukcijos ir pritaikymo 

kongresams, konferencijoms ir kultūriniams renginiams projekto (toliau – Vilniaus kongresų 

centro projektas), kuris pripažintas valstybei svarbiu ekonominiu projektu, įgyvendinimo 

koordinavimo darbo grupę (toliau – darbo grupė): 

Jūratė Juozaitienė  – Ministro Pirmininko patarėja (darbo grupės 

vadovė); 

Vaidotas Aleksius  – valstybės įmonės Turto banko generalinis 

direktorius; 

Algirdas Genevičius  – aplinkos viceministras; 

Faustas Latėnas  – Ministro Pirmininko patarėjas; 

Lina Liubauskaitė  – Vyriausybės kanceliarijos Ekonomikos pažangos 

departamento Biudžeto ir Europos Sąjungos 

struktūrinės paramos skyriaus vedėja; 

Rūta Matonienė  – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 

Miesto plėtros departamento direktoriaus 

pavaduotoja, Plėtros planavimo skyriaus vedėja; 

Gediminas Miškinis  – Ūkio ministerijos kancleris; 

Jekaterina Šarmavičienė – viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo 

agentūros Viešosios ir privačios partnerystės 

projektų skyriaus viršininkė; 

Diana Varnaitė  – Kultūros paveldo departamento prie Kultūros 
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ministerijos direktorė; 

Aloyzas Vitkauskas  – finansų viceministras; 

Aušra Vičkačkienė  – Finansų ministerijos Turto valdymo 

departamento direktorė. 

2. P a v e d u  darbo grupei: 

2.1. koordinuoti Vilniaus kongresų centro projekto įgyvendinimą, užtikrinti, kad šis 

projektas būtų įgyvendintas tinkamai ir laiku; 

2.2. koordinuoti Vilniaus žydų Šnipiškių senųjų kapinių teritorijos sutvarkymo ir šių 

kapinių įamžinimo projekto įgyvendinimą;  

2.3. kas mėnesį informuoti Ministrą Pirmininką, kaip įgyvendinamas Vilniaus 

kongresų centro ir Vilniaus žydų Šnipiškių senųjų kapinių teritorijos sutvarkymo ir šių 

kapinių įamžinimo projektai. 

3. L e i d ž i u  darbo grupei pasitelkti ekspertų, nevyriausybinių organizacijų, 

valstybės institucijų ir įstaigų atstovų.“ 

 

 

Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius 


