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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“, 10.2 papunkčiu, Lietuvos Respublikos
susisiekimo  ministro  2021  m.  sausio  25  d.  įsakymo  Nr.  3-47  „Dėl  susisiekimo  viceministrų
kuruojamų įstaigų prie Susisiekimo ministerijos, valstybės įmonių, kurių savininko teises ir pareigas
įgyvendina ministerija,  akcinių bendrovių,  kurių valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų
valdytoja  yra  ministerija,  sąrašo  patvirtinimo  ir  susisiekimo  viceministrų,  susisiekimo  ministro
patarėjų veiklos sričių ir ministerijos kanclerio administravimo sričių nustatymo“ 6.1.6 papunkčiu:  

1. S u d a r a u šios sudėties darbo grupę sodininkų bendrijų probleminiams klausimams
dėl sodų bendrijose esančių kelių nagrinėti (toliau – darbo grupė):

Tomas Pilukas – l. e. Susisiekimo ministerijos Kelių ir oro transporto politikos grupės
vadovo pareigas (darbo grupės vadovas);

Jolita Gomaniukienė – Lietuvos savivaldybių asociacijos prezidento patarėja;
Voldimaras Guzaitis – Lietuvos sodininkų bendrijų asociacijos valdybos narys;
Raimondas Imbrasas – aplinkos ministro patarėjas;
Neringa  Kryževičienė  –  valstybės  įmonės  Lietuvos  automobilių  kelių  direkcijos

Vietinės reikšmės kelių skyriaus vadovė; 
Inga Perevičiūtė-Antulienė  – Žemės  ūkio ministerijos  Nekilnojamo turto kadastro ir

geodezijos skyriaus vyriausioji specialistė; 
Jonas  Skarulskis  –  Susisiekimo ministerijos  Kelių  ir  oro transporto politikos  grupės

vyriausiasis specialistas;
Tautvydas Tamošiūnas – Kauno rajono savivaldybės administracijos Kelių ir transporto

skyriaus vedėjo pavaduotojas;
Romasis Vaitekūnas – Lietuvos sodininkų draugijos ir Vilniaus susivienijimo  „Sodai“

pirmininkas;
Simonas Valotka – Žemės ūkio ministerijos Nekilnojamo turto kadastro ir geodezijos

skyriaus vedėjas;
Sergėjus Volkovas – Susisiekimo ministerijos Kelių ir oro transporto politikos grupės

vyresnysis patarėjas.
2. P a v e d u:

       2.1.  darbo  grupei  nagrinėti  sodininkų  bendrijose  esančių  kelių  perdavimo
savivaldybėms problematiką, iki 2021 m. gruodžio 31 d. pateikti siūlymus ministrui dėl teisės aktų
pakeitimo.

  2.2.  Susisiekimo  ministerijos  Kelių  ir  oro  transporto  politikos  grupei  techniškai
aprūpinti darbo grupę.

       3.  L e  i  d  ž  i  u  darbo grupei pasitelkti  ekspertų, valstybės  institucijų,  įstaigų  ir
organizacijų, mokslo ir studijų institucijų atstovų.

Ministerijos kancleris                                                                                                       Ramūnas
Dilba
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