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Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. rugsėjo 11 d. nutarimo Nr. XI-2213
„Dėl 2013 metų paskelbimo Meilės Lukšienės metais“ (Žin., 2012, Nr. 107-5405) 2 straipsniu:
1. S u d a r a u šią darbo grupę Valstybinei Meilės Lukšienės metų programai parengti
(toliau – darbo grupė):
Dainius Numgaudis

– Švietimo ir mokslo ministerijos kancleris (darbo grupės
vadovas);

Marijona Barkauskaitė

– Lietuvos edukologijos universiteto Ugdymo mokslų
fakulteto Edukologijos katedros profesorė;

Rita Dukynaitė

– Švietimo ir mokslo ministerijos Strateginių programų biuro
vedėjo pavaduotoja;

Algirdas Gaižutis

– Lietuvos edukologijos universiteto rektorius;

Renaldas Gudauskas

– Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos
generalinis direktorius;

Violeta Jonynienė

– Ugdymo plėtotės centro Ugdymo turinio skyriaus
Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo poskyrio metodininkė;

Romanas Judinas

– Užsienio reikalų ministerijos Informacijos ir viešųjų ryšių
departamento Projektų valdymo skyriaus vyresnysis
specialistas;

Benediktas Juodka

– Vilniaus universiteto profesorius;

Darius Kuolys

– Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Senosios
literatūros skyriaus vyresnysis mokslo darbuotojas;

Ingė Lukšaitė

– Lietuvos istorijos instituto Lietuvos Didžiosios
Kunigaikštystės istorijos skyriaus vyriausioji mokslo
darbuotoja;

Romas Pakalnis

– Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos pirmininkas;

Gintaras Alfonsas Petronis – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo,
kultūros ir sporto departamento direktorius;
Audrius Siaurusevičius

– Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos generalinis
direktorius;

Valentinas Stundys

– Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros
komiteto pirmininkas;

Arvydas Šaltenis

– Vilniaus dailės akademijos prorektorius menui;

Nomeda Zienkienė

– Kultūros ministerijos kanclerė.

2. P a v e d u darbo grupei parengti Valstybinę Meilės Lukšienės metų programą ir iki
2012 m. lapkričio 19 d. pateikti ją Lietuvos Respublikos Vyriausybei.
3. L e i d ž i u darbo grupei prireikus pasitelkti nepriklausomų ekspertų, valstybės
institucijų, įstaigų ir organizacijų atstovų.
4. P a v e d u Švietimo ir mokslo ministerijai techniškai aptarnauti darbo grupę.
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