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SAVIVALDYBIŲ PATEIKTI ATSAKYMAI



VILNIUS

*Kokius veiksmus inicijavo ir (ar) atliko savivaldybė dėl lėto ir greito įkrovimo stotelių elektromobiliams infrastuktūros vystymo ir plėtros, dėl lengvatų suteikimo elektromobilių vairuotojams ir kitų 

elektromobilių naudojimą skatinančių priemonių? 

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu numatyta elektromobilių krovos vietų plėtra Vilniaus mieste, kuri pradėta sėkmingai įgyvendinti:

• vykdant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę ES struktūrinių fondų lėšomis Vilniaus mieste bus įrengtos 5 didelės galios, 50 kw elektromobilių 

įkrovimo stotelės – Gariūnų g. 70, Molėtų pl. 28, Liepkalnio g. 116, Saulėtekio al. 5 ir Pilaitės pr. 27, kuriose 5 metus elektromobiliai bus kraunami nemokamai; 

• vykdant Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimą „Dėl pritarimo Vilniaus miesto savivaldybės ekologiško transporto skatinimo strategijai“ įvyko konkursas 59 vidutinės galios, ne mažiau 

kaip 22 kw elektromobilių krovos vietų įrengimui privačių investuotojų lėšomis. 2019 m. sausio 21 d. pasirašyta sutartis 55 didelės galios, 50 kw, 3 vidutinės galios 22 kw ir vienos ypač didelės 

galios 272 kw (Vokiečių g., planuojame, kad čia galėtų pasikrauti senamiesčio 89 maršruto planuojami įsigyti elektriniai autobusai) elektromobilių įkrovimo stotelių įrengimui iki 2019 m. rugsėjo 

mėn.;

• grynųjų elektromobilių vairuotojams suteikta teisė nemokamai parkuotis visose Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje esančiose mokamose parkavimo vietose ir leidžiama važiuoti specialiu 

elektromobilio ženkliuku pažymėtose viešojo transporto juostose.

* Kokių veiksmų ateityje žada imtis savivaldybė skatindama elektra varomo transporto naudojimą? 

Įgyvendinant Savivaldybės taryboje patvirtintą Vilniaus miesto savivaldybės ekologiško transporto skatinimo strategiją iki 2030 metų bus siekiama šių tikslų:

• pasiekti ekologiško asmeninio transporto priemonių teigiamą procentinį pokytį Vilniaus miesto transporto priemonių parke, kad iki 2030 m. elektromobiliai ir kitos išorine sąsaja įkraunamos 

hibridinės transporto priemonės (kištukiniai ir prailgintos kelionės hibridai) sudarytų apie 12 proc. (apie 30 tūkst.) lengvųjų transporto priemonių parko:

a) iki 2020 m. ekologiškos asmeninės transporto priemonės, kištukiniai ir prailgintos kelionės hibridai sudarytų 5 proc. visų per metus mieste registruojamų naujų automobilių;

b) 2020-2030 m. ekologiškos asmeninės transporto priemonės, kištukiniai ir prailgintos kelionės hibridai – 20-30 proc. visų per metus mieste registruojamų naujų automobilių.

• Užtikrinti ekologiškos asmeninės transporto priemonės įkrovimo galimybę visoje miesto teritorijoje (orientacinis įkrovimo prieigų poreikis: 1 prieiga 10-iai transporto priemonių).

• Iki 2030 m. pasiekti, kad 10 proc. kelionių Vilniaus mieste būtų atliekama bevarikliu transportu, motoriniais (elektriniais) dviračiais.

• Skatinant ekologiškų transporto ir kitų riedėjimo priemonių naudojimą ir iki 2030 metų sumažinti:

a) šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį urbanizuotose teritorijose 20 proc., pokyčius vertinant nuo 2014 m.;

b) aplinkos oro taršos rodiklių lygį urbanizuotose teritorijose 15 proc., vertinant nuo 2016 m.

* Dėl ateities planų, skatinant elektromobilių naudojimą savo savivaldybėje: 

• Gerinti viešojo transporto sistemos kokybę, diegti bevariklio transporto infrastruktūrą;

• Palaikyti bendrijų, kaimynijų ir gyventojų teikiamų paraiškų pagrindu elektromobilių įkrovimo stotelių įrengimo gyvenamuose rajonuose iniciatyvą ir esant galimybėms teikti subsidijas. Planuojama 

įgyvendinti antruoju prioritetu (įgyvendinimo laikotarpis iki 2025 m.);

• Skatinti dalinimosi automobiliu sistemos plėtros iniciatyvą, ypač jei trumpalaikės nuomos automobilių parką sudaro ekologiškos transporto priemonės – elektromobiliai.

• Tobulinti informacinę sistemą ekologiško transporto naudotojams. Įpareigoti konkurso būdu parinktus elektromobilių įkrovimo prieigų operatorius, atsakingus už viešųjų elektromobilių įkrovimo 

prieigų įrengimą ir eksploatavimą, šio transporto naudotojams lengvai prieinamoje bendroje atvirų duomenų informacinėje platformoje, įgalinančioje ir kitus įkrovimo prieigų operatorius, iki 2020 

metų užtikrinti informacijos (e. žemėlapiuose, internetinėse svetainėse, išmaniųjų telefonų programėlėse) prieinamumą apie: 

a) viešųjų elektromobilių įkrovimo stotelių geografinę padėtį, prieigų skaičius stotelėje, prieigos užimtumo būseną, įrenginio technines charakteristikas, paslaugos teikimo sąlygas (mokama, 

nemokama paslauga), mokamose įkrovimo prieigose taikomus įkrovimo paslaugų tarifus;

b) galimybę registruoti automobilį įkrovimui ir susimokėti už suteiktas įkrovimo paslaugas;

papildomą informaciją apie ekologiško asmeninio transporto priemonių nuomos galimybes Vilniaus mieste. 



VILNIAUS raj. savivaldybė



KAUNO raj. savivaldybė

Kauno rajono savivaldybė buvo pirmoji Lietuvoje, prie kurios pastato Savanorių prospekte 2011 metais buvo atidaryta 

europinius standartus atitinkanti elektromobilių įkrovos stotelė.

2015 metais Kauno rajono savivaldybė, siekdama paskatinti ekologiškų transporto priemonių plėtrą, išsinuomojo 

elektromobilį „Nissan Leaf“, kuriuo važinėjo savivaldybės darbuotojai. Elektromobilis buvo naudojamas ir kaip 

socialinės reklamos priemonė.

Elektromobilis pasiteisino važiuojant trumpus atstumus, deja, ilgesnėms kelionėms netiko, todėl savivaldybė vėliau jo 

atsisakė. 

Kauno rajono savivaldybė palaiko ekologiško transporto plėtrą ir svarsto galimybes įrengti įkrovos stoteles didesnėse 

priemiesčio gyvenvietėse: Garliavoje, Raudondvaryje, Domeikavoje, Akademijoje.

Karmėlavos seniūnijoje, Laisvojoje ekonominėje zonoje įsikūrusi įmonių grupė „Elinta“, greta elektronikos prietaisų 

gamybos, vysto ir elektromobilių bei su jais susijusios infrastruktūros pramonę.  Dukterinė jos įmonė „Elinta Charge“ 

turi daug užsakymų Norvegijoje, Vokietijoje, kitose valstybėse. Vokietijoje vykusioje „Red Dot“ ceremonijoje šiai įmonei 

buvo įteiktas apdovanojimas už „City Charge V2“  elektromobilių įkrovimo stotelės dizainą.

Šalia „Elintos“ biuro veikia net kelios elektromobilių įkrovos stotelės.

2019 m. vasario 15 d. Kauno rajono savivaldybė už inovacijas ir socialiai atsakingą verslą apdovanojo „Elintos“ įmonių 

grupės vadovą Vytautą Jokužį pirmo lygio Garbės ženklu. 

Mero Valerijaus Makūno komentaras: „Elinta“ yra ateities verslo įmonė, todėl mes dažnai čia atvykstame su 

užsienio svečiais, partneriais. Tikiu, kad elektromobilių pramonėje per artimiausią dešimtmetį įvyks esminiai 

pokyčiai.  Jie bus greitesni, jei  verslas ir valdžios institucijos veiks kartu.“



KLAIPĖDA

Informuojame, kad Klaipėdos miesto savivaldybė, siekdama spartesnės elektromobilių plėtros, yra numačiusi šias 

priemones: elektromobilių vairuotojams nereikia mokėti vietinės rinkliavos už automobilių stovėjimą, elektromobilių 

vairuotojai gali naudotis eismo juosta, numatyta viešajam transportui, elektromobilių vairuotojai gali važiuoti 

reprezentacine Tiltų gatve, visos Klaipėdos miesto savivaldybės įrengtos elektromobilių įkrovimo stotelės yra viešojo 

naudojimo. 

Klaipėdos mieste šiuo metu yra įrengtos  8-nios viešojo naudojimo  elektromobilių įkrovimo stotelės. 2019 metais 

planuojama įrengti dar 3 greito įkrovimo elektromobilių stoteles. Taip pat, miestui statant svarbius objektus 

projektavimo užduotyse numatomas elektromobilių stotelių įrengimas.

Siekdama tausoti aplinką, pati savivaldybė jau naudoja 4 elektromobilius. Be to, miestas planuoja netolimoje ateityje 

organizuoti elektrinio autobuso maršruto atsiradimą. Pradėta rengti ir galimybių studija, kurios tikslas - išanalizuoti 

elektra varomo viešojo transporto įdiegimo galimybes ir parinkti tinkamiausią variantą Klaipėdai. 

Mero Vytauto Grubliausko komentaras: „Elektra varomas transportas – galbūt šiuo metu ir ne pats pigiausias, 

tačiau švariausias ir perspektyviausias. Tai ateities kelias, o mes turime orientuotis ne tik į elektromobilių parko 

praplėtimą, bet ir į reikiamos infrastruktūros sukūrimą, kad elektromobilių naudojimo galimybė atrodytų gerokai 

patrauklesnė.“ 



KLAIPĖDOS raj. savivaldybė

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija numato sumontuoti dvi 22 kW galios elektromobilių įkrovimo 

stoteles. 

Preliminariai numatytos vietos Gargžduose, prie pastato Kvietinių g. 2 ir prie savivaldybės pastato Klaipėdos g. 

2, kadangi tikimasi, kad savivaldybė įsigys elektromobilį tarnybinėms reikmėms.



ŠIAULIAI

Šiaulių miesto savivaldybė yra priėmusi reikalingus sprendimus ir yra pasiruošusi bendradarbiauti plėtojant 

elektromobilių infrastruktūrą.

Šiaulių miesto savivaldybės taryba 2017 m. vasario 10 d. sprendimu Nr. T-34 patvirtino elektromobilių įkrovimo 

aikštelių vietas (schema pridedama).

2017 m. birželio 27 d. Šiaulių miesto savivaldybė su UAB „Elektromobiliai“ pasirašė bendradarbiavimo sutartį Nr. SŽ-

909. Sutartyje numatoma, kad UAB „Elektromobiliai“ savo lėšomis, laisvoje valstybinėje žemėje, įrengs tris 

elektromobilių įkrovimo aikšteles šiose Šiaulių miesto vietose: 

a. Automobilių stovėjimo aikštelėje šalia prekybos centro ,,Akropolis“ (Laisvoje valstybinėje žemėje, šalia žemės 

sklypo Krymo g. 28);

b. Šalia prekybos centrų ,,Tilžė“ ir ,,Ermitažas“ (Laisvoje valstybinėje žemėje šalia žemės sklypo Tilžės g. 227);

c. Šalia Prisikėlimo aikštės (Laisvoje valstybinėje žemėje šalia žemės sklypo Varpo g. 28A). 

2013 m. spalio 31 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-244,, Dėl vietinės rinkliavos už 

naudojimąsi Šiaulių miesto savivaldybės tarybos nustatytomis vietomis automobiliams statyti nuostatų patvirtinimo” 

buvo suteiktos lengvatos elektromobilių savininkams. Išsiėmus leidimą, mokamose stovėjimo zonose ekologiškas 

transporto priemones galima statyti nemokant rinkliavos.

Mero Artūro Visocko komentaras: „Pirmoji elektromobilių krovimo aikštelė taip pat įrengta radus bendrą 

savivaldos ir verslo sutarimą. Prieš statant mieste naują prekybos centrą, kreipiausi į tos bendrovės atstovus 

prašydamas sudaryti galimybę įkrauti elektromobilius. Investuotojai sutiko ir pažadą tesėjo. Pirmoji Šiaulių 

elektromobilių įkrovimo stotelė tapo gražiu pavyzdžiu, nes joje akumuliatoriams įkrauti naudojama „žalioji“ 

energija, kurią sukaupia ant pastato sumontuotos saulės baterijos. Ir toliau glaudžiai bendradarbiausime su 

verslu vystant elektromobilių stotelių tinklą mieste.“



ŠIAULIŲ raj. savivaldybė



PANEVĖŽYS

2014-2020 m. ES investicijų laikotarpiu Savivaldybė ketina įrengti 3 viešąsias greitos įkrovos elektromobilių 

stoteles. Šiam Savivaldybės parengtam ir įgyvendinamam projektui skirta per 85 tūkst. Eur ES lėšų,  beveik 29 

tūkst. Eur pridės Savivaldybė. 28 815,50 Eur – Savivaldybės biudžeto lėšos. Elektromobilių įkrovos stotelės šiemet 

turėtų atsirasti Elektros g., Parko g., Savanorių a./Laisvės a. Jomis gyventojau galės nemokamai naudotis ne 

mažiau kaip 5 metus įgyvendinus projektą. 

4-oji greitos įkrovos stotelė suplanuota Nepriklausomybės aikštėje, jei iškiltų toks poreikis. 

Dar vienas būdas skatinti elektromobilių naudojimą – simbolinis mokestį už nuolatinį bilietą (1 metus stovėti visose 

mokamose automobilių stovėjimo vietose) – 2,9 Eur/metams.  Kiti automobilių savininkai už tai moka 203 Eur.



JONAVOS raj. savivaldybė

Jonavos rajono savivaldybės administracija informuoja, kad vadovaujantis darnaus judumo miesto elektromobilių 

įkrovimo prieigų Jonavos mieste planu, pagal projektą „Elektromobilių įkrovimo prieigų įrengimas Jonavos mieste“  šiais 

metais bus  įrengtos 3 (trys) elektromobilių įkrovimo prieigos Jonavos mieste: 1 (pirma) elektromobilių įkrovimo prieiga 

bus įrengta sklype, esančiame adresu J. Basanavičiaus g. 6, prie prekybos centro „IKI“ stovėjimo aikštelėje.  Šioje 

vietoje bus įrengta greito įkrovimo (didelės galios) elektromobilių įkrovimo prieiga. 2 (antra) elektromobilių įkrovimo 

prieiga bus įrengta sklype, esančiame adresu Žeimių g. 17, prie sporto arenos. Šioje vietoje taip pat bus įrengta greito 

įkrovimo elektromobilių įkrovimo prieiga. 3 (trečia) elektromobilių įkrovimo prieiga bus įrengta sklype, esančiame adresu 

P. Vaičiūno g. 2 D, prie stovėjimo aikštelės Rimkų mikrorajone. Šioje vietoje bus įrengta vidutinio įkrovimo (įprastos 

galios) elektromobilių įkrovimo prieiga.  

Kiek elektromobilių yra registruota Jonavoje, „Regitra” statistikos nepateikia, tačiau, specialistų teigimu, juos reiktų 

skaičiuoti vienetais. Todėl pirmiausia planuojama įrengti tris elektromobilių įkrovimo prieigas, o jeigu bus poreikis ir 

elektromobilių daugės, atitinkamai ir stotelių reikės daugiau. 

Jonavos rajono savivaldybė administracija užtikrins, kad 5 metus po Projekto įgyvendinimo elektromobilių įkrovimo 

paslaugos bus teikiamos nemokamai.



ROKIŠKIO raj. savivaldybė

Rokiškio r. savivaldybės ilgalaikio planavimo dokumentuose (2014 m. patvirtiname Rokiškio r. strateginiame plėtros 

plane iki 2022 m.) numatoma vystyti alternatyviais energijos ištekliais varomų transporto priemonių infrastruktūrą. 

Rajono savivaldybė pasiūlė įrašyti į  2018 m. rengtą  bendrą Panevėžio specializacijų krypčių įgyvendinimo planą 

(pritarus Panevėžio regiono plėtros tarybai planas pateiktas derinti LR Vidaus reikalų ministerijai) iniciatyvą, skirtą 

elektromobilių įkrovimo stotelių Panevėžio regione įrengimo iniciatyvą ir numatė, atsiradus galimybei gauti ES ar kitą 

finansavimą, įrengti 7 įkrovimo stoteles Rokiškio mieste ir 3 stoteles Rokiškio rajone. Deja, tačiau ES finansavimas, 

numatomas tokioms veikloms  pagal priemonę 04.5.1-TID-V-515 „Elektromobilių įkrovimo prieigų tinklo kūrimas“ 

Rokiškio rajono savivaldybei neprieinamas dėl apriboto galimų pareiškėjų- savivaldybių rato. Rajono savivaldybė 2018 

m. vasarą , bandydama gauti privačias investicijas elektromobilių stotelių įrengimui Rokiškio mieste ir rajone, dalyvavo 

TESLA paskelbtoje atrankoje dėl elektromobilių įkrovimo stotelių įrengimo ir pateikė 10 paraiškas dėl 10 stotelių įengimo, 

tačiau TESLA neskyrė finansavimo, motyvuodama, kad Lietuva nėra numatyta  kaip tikslinė investavimo šioje srityje 

teritorija. Dėl ribotų pačios rajono savivaldybės finansavimo galimybių 2018 m. savivaldybės biudžeto lėšomis nepavyko 

įrengti nei vienos elektromobilių įkrovimo aikštelės Rokiškyje tačiau, patvirtinus 2019 m. Rokiškio rajono savivaldybės 

biudžetą  nuolat veikianti komisija svarstys  galimybę  skirti šiek tiek  lėšų nors vienai aikštelei įrengti (apie 5000 Eurų)

Rokiškio mieste.

Ir toliau bus ieškoma būdų gauti finansavimą. Pasitelkiama bus privatus kapitalas bei savivaldybės lėšos, koreguojant 

biudžetą. Bus daroma viskas, kad būtų statomos elektromobilių greito įkrovimo stotelės.

Mero Antano Vagonio komentaras: „Planuose, ne tik statyti stoteles, bet ir įtraukti bei sukurti Rokiškiui HD (hard 

definition) automobilių kelių detalius žemėlapius savivaldėms transporto priemonėms.“



PASVALIO raj. savivaldybė

Nelaiku kreipiatės, dabar Merui ne tie rūpesčiai. Jokių veiksmų šiuo klausimu nebuvo imtasi, nors esame

prie Via Baltikos, todėl tokių stotelių tikrai reikės. Kokie bus veiksmai, spręs nauja rajono valdžia



IGNALINOS raj.sav.
Ignalinos krašte yra Aukštaitijos nacionalinis parkas, kurį aplanko nemažai svečių, tačiau nepaisant to, aplinka nėra draugiška ekologiniam transportui. Visos 

savivaldybės aktyviai veikia, kad artimiausiu metu turėtų bent vieną įkrovimo stotelę, todėl planuojama ES lėšomis įrengti dar nemažai stočių, tačiau Ignalinos, 

neturinčios nei vienos stotelės, tarp jų vėl nėra. 

ES lėšomis bus įrengtos įkrovimo stotelės šiose savivaldybėse: savivaldybė, didelės galios / įprastos galios: Alytuje – 3, Birštone – 2/0, Druskininkuose – 4, 

Jonavoje – 2/1, Kaune – 1/10, Kėdainiuose – 1/1, Klaipėdoje – 3, Marijampolėje  – 2, Mažeikiuose – 2, Neringoje – 2, Palangoje – 2, Panevėžyje – 3, 

Tauragėje – 1/4, Telšiuose – 2, Utenoje – 1/2, Vilniuje – 5, Visagine – 1/1. Iš viso – 33/23. Šaltinis – Susisiekimo ministerija.

Kada Ignalinoje bus įrengta elektromobilių įkrovimo stotelė – nėra duomenų. Šiuo klausimu galėtų pasirūpinti Ignalinos r. savivaldybė ar Aukštaitijos 

nacionalinis parkas, kad ir vietiniai gyventojai bei svečiai turėtų galimybę Ignalinoje įsikrauti elektromobilius.

NUO REDAKCIJOS:

Šia tema kalbėjomės su rajono mero pavaduotoju Laimučiu Ragaišiu. Jis sakė: „Savivaldybė savo lėšomis panašių objektų nesteig ia, bet suteiks visas 

galimybes ir pagalbą verslui, jei kas norės tokią stotelę įrengti. O verslas pasirūpins šiuo klausimu, jei tik bus poreikis, paklausa.“

Aukštaitijos nacionalinio ir Labanoro regioninio parkų direktorius Gedas Kukanauskas taip pat sakė, kad parkas tam lėšų netur i. „Elektromobiliai dar tik 

populiarėja, jų nėra daug, tačiau po metų kitų taps įprasta transporto priemone ir jų įkrovimo stotelės taps būtinos. Kol kas kalbama apie pavienius keliautojus 

elektromobiliais. Kai matysim, kad stotelių jau reikia, inicijuosime, ieškosime, kas jas galėtų įrengti.“  

Ignalinos krašte yra Aukštaitijos nacionalinis parkas, kurį aplanko nemažai svečių, tačiau nepaisant to, aplinka nėra draugiška ekologiniam transportui. Visos 

savivaldybės aktyviai veikia, kad artimiausiu metu turėtų bent vieną įkrovimo stotelę, todėl planuojama ES lėšomis įrengti dar nemažai stočių, tačiau Ignalinos, 

neturinčios nei vienos stotelės, tarp jų vėl nėra. 

ES lėšomis bus įrengtos įkrovimo stotelės šiose savivaldybėse: savivaldybė, didelės galios / įprastos galios: Alytuje – 3, Birštone – 2/0, Druskininkuose – 4, 

Jonavoje – 2/1, Kaune – 1/10, Kėdainiuose – 1/1, Klaipėdoje – 3, Marijampolėje  – 2, Mažeikiuose – 2, Neringoje – 2, Palangoje – 2, Panevėžyje – 3, 

Tauragėje – 1/4, Telšiuose – 2, Utenoje – 1/2, Vilniuje – 5, Visagine – 1/1. Iš viso – 33/23. Šaltinis – Susisiekimo ministerija.

Kada Ignalinoje bus įrengta elektromobilių įkrovimo stotelė – nėra duomenų. Šiuo klausimu galėtų pasirūpinti Ignalinos r. savivaldybė ar Aukštaitijos 

nacionalinis parkas, kad ir vietiniai gyventojai bei svečiai turėtų galimybę Ignalinoje įsikrauti elektromobilius.

Redakcijos komentaras: „Šia tema kalbėjomės su rajono mero pavaduotoju Laimučiu Ragaišiu. Jis sakė: „Savivaldybė savo 

lėšomis panašių objektų nesteigia, bet suteiks visas galimybes ir pagalbą verslui, jei kas norės tokią stotelę įrengti. O verslas 

pasirūpins šiuo klausimu, jei tik bus poreikis, paklausa.“

Aukštaitijos nacionalinio ir Labanoro regioninio parkų direktorius Gedas Kukanauskas taip pat sakė, kad parkas tam lėšų neturi. 

„Elektromobiliai dar tik populiarėja, jų nėra daug, tačiau po metų kitų taps įprasta transporto priemone ir jų įkrovimo stotelės

taps būtinos. Kol kas kalbama apie pavienius keliautojus elektromobiliais. Kai matysim, kad stotelių jau reikia, inicijuosime , 

ieškosime, kas jas galėtų įrengti.“  



ŠAKIŲ raj. savivaldybė

Strateginiame savivaldybės plane yra įtraukta priemonė „Sukurti ir plėtoti elektromobilių 

pakrovimo stotelių tinklą“. Atsižvelgiant į tai, artimiausius tris metus, pradedant 2020 

metais, numatoma įrengti po vieną naują stotelę. Stotelių įrengimui bus siekiama ES 

paramos.



UTENOS raj. savivaldybė

Utenos rajono savivaldybė parengė Elektromobilių įkrovimo prieigų planą Utenos rajono savivaldybėje, pagal kurį 

numatoma įrengti 18 elektromobilių įkrovimo aikštelių Utenos mieste. 

Utenos rajono savivaldybė vykdo projektą,  kurio tikslas - sukurti viešai prieinamą elektromobilių įkrovimo prieigų tinklą 

Utenos mieste, siekiant skatinti elektromobilių naudojimą ir mažinti neigiamą transporto poveikį aplinkai. 2019 m. 

vasario 6 d. su Centrine projektų valdymo agentūra sudaryta Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai 

finansuojamo projekto Nr. 04.5.1-TID-V-515-01-0016 „Elektromobilių įkrovimo stotelių įrengimas Utenos mieste“ sutartis. 

Įgyvendinus projekto “Elektromobilių įkrovimo stotelių  įrengimas Utenos mieste“ veiklas, bus įrengtos dvi greito 

elektromobilių įkrovimo stotelės: viena – šalia  J. Basanavičiaus gatvės (Europos tinklo kelio E262, kertančio Utenos 

miesto centrinę dalį), Maironio g. 6 A, kita – Utenio a. 4, šalia Utenos verslo informacijos centro,  kur 300 m spinduliu 

yra Utenos rajono savivaldybė, Utenos kolegija, Registrų centro Utenos filialas ir kitos gyventojams ir miesto svečiams 

reikalingos įmonės ir įstaigos, ir viena įprasto įkrovimo stotelė K. Donelaičio g. 38, šalia Utenos daugiafunkcio sporto 

centro, kur vyksta krepšinio varžybos ir kiti renginiai. Iš viso projekto metu numatoma įrengti 6 prieigas. Utenos rajono 

savivaldybė 5 metus po projekto įgyvendinimo užtikrins nemokamą elektromobilių įkrovimo  teikimo paslaugą. Tikimasi, 

kad šio projekto sėkmingas įgyvendinimas paskatins Utenos gyventojus rinktis ekologišką transporto priemonę, kas leis 

mažinti oro taršą, triukšmą ir  išsaugoti ekologišką aplinką. Elektromobilių įkrovimo paslaugos bus teikiamos vartotojams 

24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę. 

Per 2019 m. iš biudžeto lėšų numatoma įrengti ketvirta įprasto galingumo įkrovimo stotelė Aušros g. 49, prie Utenos 

kultūros centro. 

Utenos mieste numatoma įrengti dar 14 elektromobilių įkrovimo aikštelių. 

Utenos rajono savivaldybė skatina privatų verslą prisidėti prie viešai prieinamo elektromobilių įkrovimo prieigų tinklo ne 

tik Utenos mieste, bet ir rajone kūrimo, ir įrengti elektromobilių įkrovimo aikšteles prie prekybos centrų, viešbučių ir kitų

objektų.



KAIŠIADORIŲ raj. savivaldybė

Šiuo metu savivaldybėje nėra įgyvendinami elektromobilių įkrovimo stotelių ar kitokie panašūs infrastruktūros vystymo 

projektai, tačiau mielai tokius projektus įgyvendintume. Mūsų nuomone, elektros energija varomo ir ekologiško 

transporto skatinimas turėtų būti visos valstybės prioritetas ir bendrosios politikos dalis, o ne atskirų savivaldybių 

reikalas. Deja, bet šiame 2014-2020 m. ES finansavimo periode buvo tik dvi potencialios priemonės: 1) Ekologiškų 

keleivinio transporto priemonių įsigijimas, kurioje savivaldybė negalėjo dalyvauti, nes keleivių vežimą atlieka 

savivaldybės įmonė ir savivaldybė kompensuoja nuostolingus reisus, o elektros įkrovimo stotelės nebuvo tarp remiamų 

veiklų (t.y., visą infrastruktūrą turėtų įsirengti pačios savivaldybės už savo lėšas), 2) Darnaus judumo priemonių diegimo 

priemonė buvo taikoma tik tiems miestams, kurių gyventojų skaičius sudaro 25 tūkst. ar daugiau, todėl mažesni miestai 

šia priemone pasinaudoti negalėjo. Ateityje, jeigu būtų galimybė gauti ES fondų paramą elektromobilių infrastruktūros 

vystymui, tokiu atveju savivaldybė siektų ta parama pasinaudoti ir galbūt prisidėtų tam tikra savo biudžeto dalimi. Bet 

vienoms savivaldybėms, kuriose elektromobilių nėra arba yra tik vienetai, sudėtinga visą infrastruktūrą įrengti bei išlaikyti

savo biudžeto lėšomis, nesant valstybės ar ES fondų paramos. 



BIRŠTONAS

Šiuo metu Birštono savivaldybės administracija įgyvendina Europos Sąjungos lėšomis finansuojamą projektą

„Elektromobilių ir įkrovimo prieigų įrengimas Birštono mieste“, kurio metu bus įrengtos 2 greito įkrovimo stotelės

Birštono mieste. Šiose stotelėse bus galima įkrauti 4 elektromobilius vienu metu. Projektą planuojama užbaigti iki 2019 

m. spalio mėn.

Savivaldybė planuoja įsigyti tarnybinį elektromobilį bei keturis elektrinius dviračius, taip rodydama bendruomenei ir

verslui pavyzdį bei tuo prisidėdama prie koncepcijos „Birštonas – Eko miestas“ įgyvendinimo.

Merės Nijolės Dirginčienės komentaras: „Sieksime, kad ir ateityje Birštonas būtų žaliasis, tylos, ekologiškas

kurortas, kuriame nuolatos diegiamos naujausios technologijos ir taikomos šiuolaikinės tendencijos bei inovacijos. 

Pastaraisiais metais, miesto tvarkyme naudojama moderni įranga, kuri dirba tyliai, nekelia triukšmo, yra žymiai

ekonomiškesnė. Džiaugiamės, kad vis daugiau mūsų gyventojų ir svečių tausoja gamtą, renkasi ekologišką gyvenimo

būdą, aplinką tausojančius elektromobilius. Birštono savivaldybės administracija įgyvendina Europos Sąjungos

lėšomis finansuojamą projektą „Elektromobilių ir įkrovimo prieigų įrengimas Birštono mieste“, kurio metu bus 

įrengtos 2 greito įkrovimo stotelės Birštono mieste. Šiose stotelėse bus galima įkrauti 4 elektromobilius vienu metu. 

Projektą planuojama užbaigti iki 2019 m. spalio mėn. Mes nuosekliai, daugelį metų siekėme, kad Birštonas taptų

žaliu, ekologišku kurortu,  mums svarbu, kaip kurorte gyvens ateities kartos. Pernai metais surengėme tarptautinę

konferenciją „Žaliasis miestas“, kurioje Lietuvos ir užsienio akademinės ir verslo bendruomenės atstovai dalinosi

patirtimi tvarumo,  aplinkosaugos srityse, buvo aptartos medžių, želdynų priežiūros, inovacijų elektromobilių

pramonėje temos.„



DRUSKININKAI

Atsakydami į Jūsų klausimus, informuojame, kad 2017 m. Druskininkų savivaldybės taryba patvirtino elektromobilių 

įkrovimo stotelių išdėstymo mieste planą, kuriame numatyta įvairiose miesto vietose įrengti 7 vidutinio krovimo 

elektromobilių įkrovimo stoteles. 2018 m. Druskininkų savivaldybės administracija pateikė paraišką VšĮ Centrinei 

projektų valdymo agentūrai ir gavo finansavimą projekto „Elektromobilių įkrovimo prieigų tinklo Druskininkų mieste 

kūrimas“ įgyvendinimui. Projekto apimtyje numatyta įrengti keturias vidutinio įkrovimo elektromobilių įkrovimo stoteles 

Druskininkų mieste, kiekvienoje stotelėje vienu metu bus galima įkrauti po du elektromobilius. Prie kiekvienos įkrovimo 

stotelės bus įrengta ir specialiai paženklinta po dvi elektromobilių įkrovimo vietas ir po dvi laukimo vietas, kuriose bus 

galima palikti elektromobilius, jei įkrovimo stotelė bus užimta. Projektą planuojama įgyvendinti ne vėliau kaip iki 2019 

m. III ktv. pabaigos. Elektromobilių įkrovimo stotelių pirkimą atviro konkurso būdu, pagal Druskininkų savivaldybės 

administracijos pateiktą įgaliojimą, įvykdė Lietuvos automobilių kelių direkcija. Su konkurso laimėtoja UAB „Elinta“, 

2018 m. spalio mėn. Druskininkų savivaldybės administracija pasirašė elektromobilių įkrovimo stotelių tiekimo ir 

įrengimo sutartį. Siekiant skatinti elektromobilių naudojimą, elektromobilių įkrovimo paslauga bus teikiama nemokamai 

5 metus nuo projekto įgyvendinimo pabaigos, ir, pagal galimybes, plečiamas elektromobilių įkrovimo tinklas.

Mero Ričardo Malinausko komentaras: „Viso pasaulio dėmesys nukreiptas į ekologiją, oro taršos mažinimą, mus supančios 

aplinkos saugojimą, svarbu, kad ateities kartos galėtų gyventi švariuose miestuose, kvėpuoti grynu oru.  Druskininkuose dedamos 

visos pastangos, kad taršos būtų kuo mažiau. Įrengta ekologiška transporto priemonė – Lynų keltuvas, planuojamas elektra 

varomų autobusų pirkimas, biokuro katile įrengti specialūs filtrai beveik šimtu procentu išvalo dūmus ir neleidžia teršti kurorto 

aplinkos. Šiais žingsniais pradėkime nuo savęs, taip tausojant ir saugant aplinką. Skatinsime ir elektromobilių naudojimą savo 

savivaldybėje, numatyta įrengti įkrovimo stoteles, stotelėje vienu metu bus galima įkrauti du elektromobilius, bus specialiai

paženklintos pastarųjų įkrovimo bei laukimo vietos – sudarytos pačios geriausios sąlygos, kad šią transporto rūšį rinktųsi kuo 

daugiau žmonių, taip prisidedant prie švarios aplinkos kūrimo.“



KĖDAINIŲ raj. savivaldybė

Kėdainių rajono savivaldybės taryba  2017 metų kovo 31 dieną  patvirtino Elektromobilių krovimo prieigų Kėdainių 

mieste  įrengimo planą, pagal Kėdainių rajono savivaldybės administracijos  parengtą  projektą.  2018. 12.28 d. 

pasirašyta finansavimo sutartis ir numatyta įrengti  dvi elektromobilių  įkrovimo prieigas.

Prieigos numatytos įrengti prie Kėdainių rajono Savivaldybės  ir prekybos centro (J. Basanavičiaus g. 51) ir automobilių 

stovėjimo aikštelė prie  Kėdainių miesto bibliotekos pastato ir Didžiosios Rinkos aikštės. Darbai bus pradėti jau šį 

pavasarį, o darbų pabaiga numatyta 2020 metų sausį.  

Perspektyvoje,  planuojamas   dar trijų  Elektromobilių krovimo prieigų įrengimas: automobilių stovėjimo aikštelė prie 

prekybos centro (S.Dariaus ir S.Girėno 5g.),   automobilių stovėjimo aikštelė  prie Kėdainių autobusų  stoties  

(J.Basanavičiaus g 93), ir automobilių stovėjimo aikštelė  prie sinagogų komplekso (Didžiosios rinkos aikštė 5).  

Mero Sauliaus Grinkevičiaus komentaras: „Kai buvau išrinktas  meru, įsigijau tarnybinį elektromobilį, kad savo 

pavyzdžiu paskatinčiau  visus naudotis tokia, aplinkai draugiška transporto priemone.  Tokius automobilius skatinu 

pirkti ir kėdainiečius, nes keletą metų važinėju  elektromobiliu ir kiekvienam galiu drąsiai sakyti:  tai puiki 

transporto priemonė.“



TRAKŲ raj. savivaldybė

Trakuose yra įrengtos 2 elektromobilių įkrovimo aikštelės, parkingas automobiliams yra nemokamas. Yra planauojama 

įrengti dar vieną įkrovimo aikštelę Trakuose bei keletą kitų rajono savivaldybės vietovėse, kur didžiausi  žmonių srautai, 

transporto intensyvumas. 

Pasak rajono savivaldybės merės Editos Rudelienės, taip mieste stengiamasi skatinti tvarų mobilumą ir pritraukti 

daugiau turistų su elektromobiliais.  

Turizmo departamento duomenimis, apie 85 proc. apsilankiusiųjų Lietuvoje atvyksta ir į Trakus. Tai sudaro beveik 

milijoną turistų per metus. Išskirtina, kad Trakai yra ypatinga Lietuvos vietovė, kurioje gamta ir istorija sudaro harmoningą

sąsają, tad stengiamasi, kad  miesto aplinka būtų darni su gamta. Todėl savivaldybė yra pasirengusi priimti inovatyvius 

sprendimus, saugodama unikalų kultūros paveldą bei natūralią gamtinę aplinką, tam pasitelkdama ir technologines  

naujoves.  Prie to prisideda ir aplinkai palankus elektroautomobilių naudojimas.



TAURAGĖ

Tauragės rajono Taryba yra patvirtinusi Darnaus judumo planą iki 2030 m..Jame yra numatyta daug priemonių 

mažinančių CO2 išmetimą ir ypač transporto srityje.Šiuo metu Tauragės mieste yra viena greito pakrovimo 

stotelė ir viena vidutinio  ,o šiais metais iš savivaldybės,ES lėšų įrengsime dar vieną greito ir keturias vidutinio 

pakrovimo stoteles elektromobiliams.Viso šiame plane numatytos vietos pastatyti 18 įkrovimo stotelių prie 

Tauragės biudžetinių įstaigų.Jas pastačius iš ES lėšų , 5 metus įkrovimas bus nemokamas.Tauragės 

autobusų parkas per 2 paskutinius metus nusipirko 18 naujų,ekonomiškų ir ekologiškų autobusų,kurie du-tris 

kartus mažiau teršia aplinką.Šiais metais perka 3 elektrobusus.Meras ir komanda trečius metus važinėja su 

elektromobiliu.

Elektrinius autobusus kurį laiką norėtume naudoti nemokamai,kad žmonės daugiau naudotųsi visuomeniniu 

transportu ir susipažintų su ekologišku elektriniu.Bendruomenes ir kitas NVO agituojame rašyti projektus ir , 

įsigijus ekonomišką-ekologišką elektrinį transportą,teikti socialinio taxi paslaugas bendruomenės nariams.

Mero Sigito Mičiulio komentaras: „Esame išsikėlę tikslą tapti draugiškiausia Gamtai savivaldybe Lietuvoje 

ir tą nuosekliai įgyvendiname.Žmonės tą supranta ir prisideda konkrečiais darbais prie šio tikslo.

Kaip išmetame senus baldus,rūbus ar šliures taip netolimoje ateityje žmonės naftos produktais varomus ir 

taršius automobilius pakeis ekologiškais ir ekonomiškesniais elektromobiliais.“



PRIENŲ raj. savivaldybė

Prienų rajono savivaldybė konkrečių planų dėl elektromobilių infrastruktūros vystymo kol kas neturi.  Mes 

esame apsupti kelių artimų savivaldybių – Birštono, Kauno, Marijampolės ir Alytaus rajonų, kur tokios elektra 

varomų automobilių įkrovimo stotelės jau yra. Prienų rajone, Vazgaikiemyje, Visuomenės harmonizavimo 

parko teritorijoje, taip pat yra viena įkrovimo stotelė, kurią įsirengė verslo atstovai. Palaikyčiau idėją, kad 

Prienuose tokią elektromobilių įkrovimo stotelę galėtų įrengti verslas. Savivaldybės verslo paramos 

programoje planuojame įtraukti nuostatas, kad tiems verslo atstovams, kurie įkurs viešbutį Prienuose ir prie jo 

pastatys elektromobilių įkrovimo stotelę, bus suteikta tam tikrų lengvatų. 



KRETINGOS raj. savivaldybė



RADVILIŠKIO raj.sav.

Radviliškio rajono savivaldybė, atlikdama centrinės Radviliškio miesto Aušros aikštės rekonstrukciją, turėjo 

idėją Radviliškio miesto centre įrengti dvi vietas, skirtas įkrauti elektromobilius. Šiuo metu yra derinamas 

klausimas su ESO, kad šios dvi įkrovimo vietos būtų įrengtos šalia Radviliškio miesto centre esančios elektros 

pastotės. Viena įkrovos stotelė privačia iniciatyva jau veikia prie šalia kelio Šiauliai–Panevėžys esančios 

kavinės „Žarija“.

Ateityje planuojama įrengti po vieną elektromobilių  įkrovimo vietą Šeduvoje ir Baisogaloje – dviejuose 

didesniuose  Radviliškio rajono miesteliuose, kuriuos   kasdien pravažiuoja keliais A9 Panevėžys–Šiauliai ir 

144 Jonava-Kėdainiai-Šeduva vykstantys žmonės.

Mero Antano Čeponionio komentaras: „Ekologijos, gamtosaugos ekspertai kasdien šviečia žmoniją apie iškastinio kuro, 

naftos produktų  naudojimo neigiamas pasekmes mūsų planetai. Tos pasekmės kelia didžiulį susirūpinimą, kaip 

išsaugosime švarią planetą savo vaikams ir anūkams. Vietos savivalda tai pat susiduria su naujais reikalavimais, 

iššūkiais. Žmonės domisi ekologija, perka ekologiškus, patogius naudoti automobilius, todėl Radviliškio rajono 

savivaldybė, suvokdama šių automobilių didėjančią paklausą, turės pasirūpinti ir didesniu kiekiu įkrovos stotelių, 

įrengtų viešose vietose. Radviliškio rajono savivaldybė jau  juda ekologiškumo kryptimi – vasario 22 d. į Radviliškio 

miesto ir rajono gatves išriedėjo trys nauji ekologiški, judėjimo negalią turintiems asmenims pritaikyti autobusai.“



VARĖNOS raj.sav.

Varėnos r. savivaldybės teritorijoje veikia viena elektromobilių įkrovimo stotelė. Šiuo metu įrenginėjama ir 2019 m. 

pradės veikti antra. Jokių lengvatų elektromobilių vairuotojams nėra numatyta.

Varėnos rajono savivaldybės 2018-2028 metų strateginiame plėtros plane numatyta, kad savivaldybės teritorijoje 

iki 2023 m. turi būti įrengtos 3 elektromobilių įkrovimo stotelės, iki 2028 m. - 10 stotelių.



KALVARIJOS

Informuojame, kad Kalvarijos savivaldybės administracija įgyvendina Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų 

lėšų bendrai finansuojamą projektą Nr. 07.1.1-CPVA-R-905-41-0002 „Kompleksinis Kalvarijos miesto centrinės 

dalies sutvarkymas“. Įgyvendinus šį projektą, dar šiais metais Kalvarijoje autobusų stoties teritorijoje bus 

įrengtos 2 lėto įkrovimo stotelės elektromobiliams. Savivaldybė, augant šių paslaugų poreikiui, numato galimybę 

elektromobilių infrastruktūros plėtrai. Šiuo metu Kalvarijos savivaldybės teritorijoje A5/E67 95 km (sienos 

perėjimo punkte) veikia 1 privati, nemokama, greito įkrovimo elektromobilių stotelė.



MAŽEIKIŲ raj. savivaldybė

Savivaldybės parengė ir Mažeikių rajono savivaldybės taryboje patvirtino Mažeikių miesto darnaus judumo 

planą, kuriame be kitų aktualių priemonių numatytos ir ekologiško transporto skatinimo priemonės. Savivaldybė 

įgyvendina projektą, kurį užbaigus 2019 m. bus įrengtos 2 elektromobilių įkrovimo stotelės Mažeikių mieste –

Vilniaus g. 2 ir Sedos g. 18 automobilių aikštelėse.  Vienu metu bus galima nemokamai įkrauti 4 elektromobilius. 

Mieste elektromobilių įkrovimo prieigos taškų yra įrengta ir privačių investuotojų lėšomis. 

Po aukščiau įvardyto projekto įgyvendinimo, 5 metus bus užtikrintas viešai prieinamos nemokamos 

elektromobilių įkrovimo paslaugos teikimas. Savivaldybė pasirūpins įkrovimo stotelių priežiūra, dengs 

eksploatacijos išlaidas, paskirs atsakingus darbuotojus.

Darnaus judumo planas sudarytas iki 2030 metų. Savivaldybė dės pastangas, kad mieste būtų įdiegta kuo 

daugiau taršą mažinančių priemonių.

Mero Antano Tenio komentaras: „Manau, kad elektromobilių infrastruktūra turi nuolat gerėti. Elektromobilių įkrovimo 

infrastruktūra turi būti kuriama ir plėtojama ne tik miestuose, šalia automagistralių, bet labai svarbu įkrovimo stoteles 

įrengti ir prie regioninių kelių – tai vairuotojams išsklaidytų baimes, kad neradus kur įkrauti automobilį, jis nepasieks 

galutinio kelionės taško. Ji turi sietis su bendra sistema visoje Lietuvoje – pakankamai platus įkrovimo stotelių tinklas, kuo 

mažesnis pasikrovimo laikas.

Būtina skatinti elektromobilių naudojimą, nes manau, kad tai ateities transporto priemonė, kuri tausoja aplinką ir mūsų 

visų sveikatą. Įgyvendindama darnaus judumo plano priemones, savivaldybė sieks pritraukti ES lėšas, siekiant plėtoti 

ekologiško transporto tinkle, bus skatinami ir privatūs investuototojai.“



VILKAVIŠKIO raj. savivaldybė

Atsakant į Jūsų paklausimą, informuojame, kad šiuo metu Vilkaviškio rajono savivaldybėje renkama, analizuojama 

informacija dėl viešųjų elektromobilių įkrovimo prieigų plano rengimo. Parengus elektromobilių įkrovimo prieigų 

planą bus ieškoma finansinių galimybių dėl įkrovimo stotelių įrengimo. Taip pat diskutuojama dėl lengvatų 

suteikimo elektromobilių vairuotojams (numatomos lengvatos: parkavimo vietų rezervavimas prie viešųjų pastatų, 

prie daugiabučių namų, elektromobilio registravimo mokesčio kompensavimas Vilkaviškio rajono gyventojams ir 

pan.).

Elektromobiliai dėl savo ekologiškumo ir ekonomiškumo yra skatinami visoje Europoje, todėl būtina užtikrinti jiems 

skirtos infrastruktūros diegimą ir mūsų rajone. Savivaldybė taip pat inicijuos bendradarbiavimą ir su privačiu 

sektoriumi plėtojant elektromobilių infrastruktūrą t.y. skatinant elektromobilių įkrovimo stotelių įrengimą prie 

prekybos centrų, degalinių ir pan. 



ŠVENČIONIŲ raj. savivaldybė

2019 m. sausio 1 d. Švenčionių rajono savivaldybės teritorijoje buvo užregistruotas iš viso 1 elektromobilis (LR 
susisiekimo ministerijos duomenys), Lietuvoje – iš viso 983 elektromobiliai.

Šiuo metu savivaldybės strateginiuose planuose elektromobilių įkrovimo stotelių įrengimo nenumatyta, tačiau 
ateityje šios aikštelės bus įrengiamos šalia didžiausių traukos objektų, degalinių, parduotuvių, automobilių 
stovėjimo aikštelėse miestų centruose.

Palyginimui, Vilniuje  2018 metais veikė 70 elektromobilių įkrovimo stotelių, iš kurių 4 - viešos, jose elektromobilį 
galima įkrauti neribotai ir nemokamai.

Šiuo metu Lietuvos mastu pirmiausia yra kuriama ir plėtojama elektromobilių įkrovimo infrastruktūra penkiuose 
didžiuosiuose Lietuvos miestuose ir kurortuose, taip pat pagrindiniame transeuropiniame kelių tinkle (angl. TEN-T 
Core network), t. y. šalia tarptautinių automagistralių (valstybinės reikšmės magistralinių kelių) E85 ir E67, vėliau tai 
bus daroma ir šalia kitų kelių, priklausančių TEN-T tinklui.

Pasinaudojant ES investicijomis, elektromobilių įkrovimo prieigoms įrengti iš viso planuojama 17 Lietuvos 
savivaldybių. Šiam tikslui numatoma skirti 1,44 mln. eurų Europos regioninės plėtros fondo lėšų. Artimiausios 
Švenčionių rajonui – Vilniuje (5 didelės galios), Utenoje (1 didelės galios, 2 įprastos galios), Visagine (1 didelės 
galios, 1 įprastos galios).

Ateityje Lietuvoje ir kaimyninėse šalyse plėtojant elektromobilių įkrovimo infrastruktūrą, daugėjant elektromobilių ir 
didėjant elektromobilių įkrovimo prieigų realiam poreikiui Švenčionių rajone, pasinaudojant Europos Sąjungos 
struktūrinių fondų lėšomis, savivaldybė skatins elektromobilių įkrovimo infrastruktūros kūrimąsi miestuose.



LAZDIJŲ raj. savivaldybė

Lazdijų rajono savivaldybė iniciavo viešosios elektromobilių greito įkrovimo stotelės įrengimą Lazdijų mieste (šalia Lazdijų 
rajono savivaldybės pastato esančioje automobilių stovėjimo aikštelės teritorijoje, adresu Vilniaus g. 1, Lazdijai). Šiuo metu 
jau yra sumontuotas pamatas stotelės pastatymui ir iki jos paklotas kabelis elektromobilių įkrovimo stotelės pajungimui.

Savivaldybė pasirašė sutartį su Paslaugos teikėju, kuris teiks viešajam naudojimui skirtos elektromobilių įkrovimo prieigos 
paslaugas, įrengs ir prižiūrės visą tam reikiamą įrangą.

Stotelė bus pajungta į bendrą įkrovimo stotelių tinklą. Už paslaugą bus atsiskaitoma naudojantis Teikėjo mobiliąją 
aplikacija arba pagal PVM sąskaitą faktūrą apmokant už einamąjį mėnesį už faktiškai suteiktas elektromobilių įkrovimo 
paslaugas. 

Šiuo metu Lazdijų rajono savivaldybė vykdo pirkimus priemiestiniam 20 sėdimųjų ir stovimųjų vietų elektra varomam 
autobusui įsigyti. Numatoma, kad jame bent 1 vieta bus skirta neįgaliesiems/specialiųjų poreikių turintiems žmonėms su 
vežimėliu. Viešųjų pirkimų dokumentacijoje rangovui keliamas reikalavimas, kad vienu pakrovimu (pilnai įkrauta) transporto 
priemonė privalės nuvažiuoti ne mažiau kaip 174 km, nepaisant sezoniškumo. Taip pat savivaldybė įgyvendina projektą 
socialinės globos ir paslaugų gerinimo srityje. Projekte numatyta įsigyti elektromobilį socialinės globos centro 
darbuotojams, kurie daug ekonomiškiau galės lankyti ir konsultuoti globėjų ( rūpintojų) šeimas.

Mero Artūro Margelio komentaras: „Lazdijų rajono savivaldybės išskirtinumas – nuostabi gamta ir tyras, pramonės 
neužterštas oras. Būdami pasienio savivaldybe siekiame puoselėti ekologišką ir patrauklią aplinką tiek mūsų krašto 
gyventojams, tiek čia atvykstantiems turistams. Esame pažangi savivaldybė, todėl turime ambicingų planų –
modernizuoti savivaldybės transporto ūkį, įsigyjant ekologiškus ir ekonomiškus elektromobilius. Netrukus Lazdijuose 
pradėsianti veikti elektromobilių įkrovimo stotelė prisidės prie šios transporto priemonės infrastuktūros plėtros bei 
paskatins modernius ir sąmoningus gyventojus įsigyti šiuos netaršius automobilius.“



TAURAGĖS raj. savivaldybė

Tauragės rajono savivaldybė yra viena pirmųjų, skatinančių mažiau taršų transportą.

2016 metų gruodžio mėnesį Tauragės rajono savivaldybę pasiekė pirmasis elektromobilis – 100% elektra 
varomas „Nisan Leaf“. Šis automobilis tapo savivaldybės vizitine kortele gatvėse, siekiant tapti pačiu 
draugiškiausiu rajonu gamtai.

Tauragės rajono savivaldybės administracija 2017 01 18 rajono taryboje pasitvirtino elektromobilių įkrovimo 
prieigų planą, kuriame nurodomos planuojamos elektromobilių įkrovimo vietos (prisegu vizualizaciją). 2017 07 
26 taryba priėmė Tauragės miesto darnaus judumo planą , kuriame numatė elektrinio transporto naudą ir 
įkrovos stotelių įrengimą mieste. Šiuo metu yra pateikta paraiška bei atliekamos pirkimo procedūros dėl 5 
elektromobilių įkrovimo stotelių įrengimo Tauragės mieste. Per 2019 metus planuojama įrengti 1 greito įkrovimo 
ir 4 vidutinio įkrovimo stoteles. Įrangos sutartys jau pasirašytos, liko įrengti infrastruktūrą. Šiuo metu Tauragėje 
savivaldybės teritorijoje veikia 2018 m pabaigoje įrengta LAKD greito įkrovimo stotelė.

2019 m. numatytos ES ir savivaldybės lėšos, už kurias bus nupirkti 3 elektrobusai, neteršiantys atmosferos.

Mero Sigito Mičiulio komentaras: „Jeigu visi labiau pagalvotume apie aplinką, kurioje gyvename, 
mažėtų naftos ir dujų verslo įtaka pokyčiams, rafinuotas pasipriešinimas sprendimams dėl ekologiškų 
pokyčių, manau, žalioji ekonomika greičiau skintųsi kelią ir viskas atsistotų į savo vietas. Daugelyje 
šalių taikomos nuolaidos elektromobiliams, tuo tarpu Lietuvoje finansinių paskatų įsigyti elektromobilį 
nėra ir vargu ar kada nors bus. Taip pat ne vienas gyventojas galbūt norėtų pakeisti savo transporto 
priemonę į ekologiškesnę, bet natūralu, kad jam kyla klausimas, kaip ir kur įsikrauti elektromobilį, todėl 
viešo naudojimo stotelių tinklas tampa svarbiu kriterijumi svarstant elektromobilio įsigijimo galimybę. 
Tauragės darnaus judumo plane esame numatę 18 elektromobilių įkrovimo aikštelių. Nesant įkrovimo 
stotelių, žmonės neskuba pereiti nuo naftos produktais varomų automobilių prie elektromobilių.“



KELMĖS raj. savivaldybė

Kelmės rajono savivaldybės administracija domėjosi galimybe įrengti elektromobilių įkrovimo stotelę miesto 

centre. Buvo bendrauta su įmonėmis tiekiančiomis tokias paslaugas. Buvo svarstoma galimybė įrengti elektrą 

gaminančią stoginę su integruota įkrovimo stotele. Deja derybos nutrūko. Buvo teirautasi įmonių, 

pardavinėjančių įkrovimo stoteles, kiek galėtų kainuoti greitaeigės įkrovimo stotelės įrengimas ir kiek lėtesnės 

stotelės. Kadangi greitaeigių įkrovimo stotelių kaina prasideda nuo 30 000 eurų, buvo pasilikta prie minties, kad 

ekonomiškiau įrengti lėtaeigę stotelę. Buvo renkama vieta, teirautasi kokio elektros įvado reikėtų. 

Kelmės rajone, kelio A12/E77 (Ryga-Šiauliai) 91 km, yra įrengta elektromobilių stotelė.  

Kelmės rajono savivaldybė neatmeta tokios galimybės įrengti Kelmės miesto centre elektromobilių įkrovimo 

stotelę ir galbūt sekančiais metais numatyti savivaldybės biudžete lėšų stotelės įrengimui ir eksploatacijai.

Kelmės rajono savivaldybės meras Vaclovas Andrulis ateityje planuoja įrengti elektrą gaminančią stoginę su 

integruota įkrovimo stotele.



TELŠIŲ raj. savivaldybė
2018 m. parengtas Telšių miesto darnaus judumo planas – strateginio planavimo dokumentas, kuriuo atlikta transporto ir žmonių keliavimo įpročių analizė mieste, siekiant užtikrinti geresnį

susisiekimą visomis transporto priemonėmis ar pėsčiomis, prioritetą teikiant viešajam keleiviniam ir bevarikliam ar aplinką mažai teršiančiam transportui. Atlikta esamos judumo situacijos mieste
analizė ir parengtas viešųjų elektromobilių įkrovimo prieigų planas.

Siekiant skatinti miesto gyventojus naudotis elektromobiliais ir užtikrinti sistemingą elektromobilių įkrovimo tinklo plėtrą, Telšių mieste planuojama įrengti 8 įkrovimo vietas.

Iki 2020 metų planuojamos didelės galios elektromobilių įkrovimo stotelės:

1. Respublikos g. 30, prie Telšių rajono savivaldybės administracijos;

2. Naujoji g. 5D, prie Masčio ežero;

Iki 2030 metų siūlomos didelės galios elektromobilių įkrovimo stotelės:

3. Luokės g. 76, šalia prekybos centro „Norfa XL“, „Senukai“;

4. Turgaus a. prie „Maxima XX“.

5. Tryškių ir Luokės gatvių sankirtoje, prie Telšių miesto turgavietės;

6. Gedimino g. 1, šalia Telšių autobusų stoties ir prekybos centro „IKI“;

7. Kalno g. 40, prie Regioninės Telšių ligoninės;

8. J. Semaškos g., Naujojoje pramonės zonoje (buvusi karinio miestelio teritorijoje).

Atsižvelgiant į dabartį ir ateities perspektyvas, siekiant mažinti taršą ir skatinti naudojimąsi elektromobiliais, Telšių rajono savivaldybės administracija parengė paraišką projekto „Elektromobilių
įkrovimo stotelių įrengimas Telšių mieste“ finansavimui gauti. 2019 m. sausio 11 d. tarp VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros ir Telšių rajono savivaldybės administracijos pasirašyta finansavimo
ir administravimo sutartis projektui „Elektromobilių įkrovimo stotelių įrengimas Telšių mieste“ įgyvendinti.

Įgyvendinant projektą bus įrengtos dvi viešai prieinamos elektromobilių prieigų stotelės Respublikos g. 30 ir Naujojoje g. 5D. Kiekvienoje elektromobilių įkrovimo prieigoje bus įrengtos dvi 
elektromobilio įkrovimo vietos ir dvi automobilio stovėjimo vietos, apšvietimas ir stebėjimo kameros. 5 metus elektromobilių įkrovimo paslaugos gyventojams bus teikiamos nemokamai.

Projekto vertė 74.400,00 Eur, iš kurių 63.240,00 Eur – Europos Sąjungos lėšos ir 11.160,00 Eur – Savivaldybės biudžeto lėšos. 

Projekto veiklos bus įgyvendintos 2019-2020 m.

Mero Petro Kuizino komentaras: „Siekiant skatinti Telšių miesto gyventojus naudotis elektromobiliais ir užtikrinti sistemingą
elektromobilių įkrovimo tinklo plėtrą, ateityje planuojama įrengti daugiau viešai prieinamų elektromobilių prieigų stotelių vietos
bendruomenei ir svečiams patogiose vietose. Taip pat Savivaldybė kvies prie elektromobilių įkrovimo infrastruktūros plėtros jungtis
vietos verslininkus, prekybos centrus, degalines ir kt. Telšių rajono savivaldybės taryba planuoja priimti sprendimus, skatinančius
alternatyvių transporto priemonių naudojimą. Numatoma taikyti lengvatas, kuriomis elektromobilius būtų leidžiama neribotai statyti
aikštelėse su įvestais laiko normatyvais.“



KAZLŲ RŪDA



ŠIRVINTŲ raj. savivaldybė

Širvintų rajono savivaldybė (toliau – Savivaldybė), atsakydama į 2019 m. vasario 20 d. Jūsų siųstą paklausimą „Dėl 

mero komentaro“ informuoja, kad Širvintų mieste, šalia naujai pastatyto daugiabučio, yra įrengta vieša elektromobilių 

įkrovimo stotelė. Ši stotelė yra lėto įkrovimo, nemokama, veikianti nuo 2018 metų.  

Širvintų rajono savivaldybė – atvira naujovėms, daug dėmesio skiriame gyventojų švietimui, aplinkosaugai, aktyviam 

ir sveikam gyvenimo būdui. Taip pat daug darbų jau yra atlikta siekiant kurti saugią aplinką, užtikrinant kokybišką 

susisiekimą. 

žiaugiamės, kad įgyvendinant Europos Sąjungos projektą, pastačius naują socialinių būstų daugiabutį, buvo 

galimybė, kuria pasinaudojome ir įrengėme pirmąją elektromobilių įkrovimo stotelę. Ir labai tikimės, kad tai atvers 

Širvintų miesto bei rajono gyventojams pasirinkimo laisvę renkantis transporto priemones. 

Įsipareigojame stebėti ir analizuoti elektromobilių įkrovimo stotelės paklausą, naudojimo intensyvumą ir pagal šiuos 

duomenis ateityje planuoti elektromobilių infrastruktūros plėtrą šalia vietinės reikšmės kelių ir (ar) gatvių. 



JURBARKO raj. savivaldybė

2018 m. gruodžio mėn. Kauno g. Jurbarko m. (automobilių stovėjimo aikštelė prie Kauno g. 36 namo , 

koordinatės 421196, 6105109 (LKS) ) įrengta 22 kW galios elektromobilių įkrovimo stotelė, leidžianti vienu metu įkrauti 2 

elektromobilius.

Šiuo metu priimtas sprendimas iki 2020 m. elektromobilius įkrauti neimant jokių mokesčių.



AKMENĖS raj. savivaldybė

Akmenės rajono savivaldybė įvertinusi elektromobilių transporto ir susijusios transporto infrastruktūros plėtros Akmenės 

rajone poreikį ir galimybes, įvertintinus jos galimą ekonominę ir aplinkosauginę naudą, šiuo metu, nenumato 

infrastruktūros vystymo ir plėtros. Tai įtakoja ir ribotos Savivaldybės finansinės galimybės.

Kadangi tai yra sritis, kurioje greitai vyksta kokybiniai technologijų, patikimumo, ilgaamžiškumo ir kainų kaitos pokyčiai, 

ateityje Savivaldybė svarstytų elektromobilių įsigijimą ir įkrovimo infrastruktūros plėtrą Akmenės rajone, siekiant sumažinti

transporto priklausomybę nuo naftos ir sušvelninti jo poveikį aplinkai jei elektromobilių naudojimo skatinimas būti 

numatomas iš valstybės rėmimo programos, įvertinant CO2 išmetimo sumažėjimą.



MARIJAMPOLĖ (1)



MARIJAMPOLĖ (2)



SĄRAŠAS SAVIVALDYBIŲ, KURIOS NEPATEIKĖ 

ATSAKYMŲ
1. Kauno miesto savivaldybė

2. Alytaus miesto savivaldybė

3. Šilutės rajono savivaldybė

4. Ukmergės rajono savivaldybė

5. Plungės rajono savivaldybė

6. Raseinių rajono savivaldybė

7. Šalčininkų rajono savivaldybė

8. Biržų rajono savivaldybė

9. Anykščių rajono savivaldybė

10. Alytaus rajono savivaldybė

11. Šilalės rajono savivaldybė

12. Joniškio rajono savivaldybė

13. Elektrėnų savivaldybė

14. Pakruojo rajono savivaldybė

15. Skuodo rajono savivaldybė

16. Molėtų rajono savivaldybė

17. Kupiškio rajono savivaldybė

18. Zarasų rajono savivaldybė

19. Palangos miesto savivaldybė

20. Pagėgių savivaldybė

21. Rietavo savivaldybė

22. Neringos savivaldybė


