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Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos nuostatų, patvirtintų 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 13 d. nutarimu Nr. 1480 „Dėl Lietuvos 
Respublikos susisiekimo ministerijos nuostatų patvirtinimo“ 8.1.6 papunkčiu:   

1. S u d a r a u šią darbo grupę elektromobilių naudojimo skatinimo ir jų įkrovimo 
infrastruktūros plėtros klausimams nagrinėti ir spręsti (toliau – darbo grupė): 

Paulius Martinkus – susisiekimo viceministras (darbo grupės vadovas); 
Gediminas Vaitkevičius – susisiekimo ministro patarėjas (darbo grupės vadovo 

pavaduotojas); 
Vida Ablingienė – Lietuvos savivaldybių asociacijos patarėja savivaldybių administravimo 

klausimais; 
Vytautas Abrutis – VĮ Energetikos agentūros Darnios energetikos plėtros skyriaus vyriausiasis 

specialistas;  
Darius Bieliauskas – Susisiekimo ministerijos Biudžeto ir investicijų departamento 

Strateginio planavimo skyriaus vyriausiasis specialistas; 
Jonas Damidavičius – Susisiekimo ministerijos Kelių transporto ir civilinės aviacijos politikos 

departamento Kelių transporto skyriaus vyriausiasis specialistas; 
Aistė Gasiūnienė – Susisiekimo ministerijos Tinklų ir tarptautinių ryšių departamento Plėtros 

ir logistikos skyriaus vyriausioji specialistė; 
Laurynas Jokužis – Lietuvos elektromobilių asociacijos valdybos pirmininkas;  
Nerijus Kaučikas – l. e. Susisiekimo ministerijos Tinklų ir tarptautinių ryšių departamento 

direktoriaus pareigas;  
Paulius Keras –  Kauno miesto savivaldybės Transporto ir eismo organizavimo skyriaus 

vedėjas; 
Vladislavas Kondratovičius – l. e. Susisiekimo ministerijos Kelių transporto ir civilinės 

aviacijos politikos departamento direktoriaus pareigas; 
Kastytis Lubys – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto 

departamento Eismo organizavimo skyriaus Eismo valdymo poskyrio vyriausiasis specialistas; 
Gytis Mažeika – Susisiekimo ministerijos Tinklų ir tarptautinių ryšių departamento vyresnysis 

patarėjas;  



 2

Rimantas Mockus – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio departamento 
Transporto skyriaus vedėjas; 

Vytautas Palevičius – Susisiekimo ministerijos Tinklų ir tarptautinių ryšių departamento 
Plėtros ir logistikos skyriaus vedėjas;  

Irma Patapienė – Finansų ministerijos Investicijų departamento Investicijų į ekonomikos 
augimą skyriaus vedėja; 

Tomas Pilukas – Susisiekimo ministerijos Kelių transporto ir civilinės aviacijos politikos 
departamento vyresnysis patarėjas; 

Vidmantas Pumputis – Susisiekimo ministerijos Kelių transporto ir civilinės aviacijos 
politikos departamento vyresnysis patarėjas; 

Aurimas Salapėta – Energetikos ministerijos Atsinaujinančių energijos išteklių skyriaus 
vyriausiasis specialistas;  

Mindaugas Stepanas – Aplinkos ministerijos Statybos ir teritorijų planavimo departamento 
Statybos normavimo skyriaus vedėjas;  

Andrius Teškevičius – Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos 
Intelektinių transporto sistemų skyriaus vyriausiasis specialistas; 

Lina Vaičiūnienė – Ūkio ministerijos Inovacijų departamento Inovacijų politikos skyriaus 
vyriausioji specialistė;  

Mindaugas Žemaitaitis – VĮ „Regitra“ Veiklos departamento Transporto priemonių 
registracijos skyriaus vyriausiasis specialistas. 

2. P a v e d u darbo grupei: 
2.1. įvertinti elektromobilių naudojimo skatinimo ir jų įkrovimo infrastruktūros plėtros iki 

2035 metų galimybes ir priemones; 
2.2. parengti Elektromobilių naudojimo skatinimo ir jų įkrovimo infrastruktūros plėtros iki 

2035 metų planą ir iki 2019 m. kovo 1 d. pateikti jį Elektromobilių naudojimo skatinimo ir jų 
įkrovimo infrastruktūros plėtros koordinaciniam komitetui; 

2.3. pagal poreikį spręsti kitus su elektromobiliais ir jų įkrovimo infrastruktūros plėtra 
susijusius klausimus.  

3. L e i d ž i u darbo grupei prireikus pasitelkti socialinius partnerius, ekspertus, kitų įstaigų ir 
organizacijų atstovus. 

4. S k i r i u Susisiekimo ministerijos Tinklų ir tarptautinių ryšių departamento Plėtros ir 
logistikos skyrių būti atsakingą už darbo grupės techninį aprūpinimą ir veiklos organizavimą. 

Susisiekimo ministras  Rokas Masiulis 
 
 
 

 
                                                       

 
                                            

 

Parengė 
 
Aistė Gasiūnienė 
2018-10-09 


