
 

 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „PLAČIAJUOSTIS INTERNETAS“ DIREKTORIUS 

ĮSAKYMAS 

DĖL DARBO GRUPĖS SUDARYMO 

 

2021 m. kovo 25 d. Nr. V-32 

Įgyvendindamas 2020 m. spalio 15 d. su Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija sudarytą 

sutartį Nr. 1F-138 „Veiksmo „Studijų ir investicijų projektų parengimas naujosios kartos technologijų 

(eSIM, 5G) diegimui“ projekto „Investicijų projekto „5G ryšio plėtra tarptautiniuose transporto 

koridoriuose („Via Baltica“, „Rail Baltica“)“ parengimas““, vadovaudamasis Sutarties 2 priedo 

„Veiksmo (projekto) įgyvendinimo planas“ 2 skyriaus „Veiksmo (projekto) įgyvendinimo planas“ 2.6 

punktu,  

1. S u d a r a u darbo grupę, skirtą užtikrinti nuolatinę komunikaciją ir bendradarbiavimą 

rengiant investicinį projektą (toliau – darbo grupė): 

1.1. Albertas Turonis – Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos Tinklų ir tarptautinių 

ryšių departamento Elektroninių ryšių skyriaus vedėjas; 

1.2. Jonas Bazys – Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos Tinklų ir tarptautinių ryšių 

departamento Elektroninių ryšių skyriaus patarėjas; 

1.3. Vaidas Banevičius – Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos Radijo ryšio 

departamento Spektro inžinerijos skyriaus vyr. specialistas; 

1.4. Darius Martusevičius – Bitė Lietuva, UAB tinklo direktorius; 

1.5. Vitalijus Kirvaitis – Bitė Lietuva, UAB reguliavimo reikalų vadovas; 

1.6. Donatas Bernatonis – viešosios įstaigos „Plačiajuostis internetas” vyriausiasis 

specialistas, laikinai einantis Tinklo technologijų ir plėtros tarnybos vadovo pareigas (darbo grupės 

vadovas); 

1.7. Antanas Miškinis – viešosios įstaigos „Plačiajuostis internetas” Tinklo technologijų ir 

plėtros tarnybos vyriausiasis specialistas (darbo grupės vadovo pavaduotojas); 

1.8. Justas Norbutas – Valstybės įmonės Lietuvos automobilių kelių direkcijos Transporto 

infrastruktūros planavimo skyriaus vadovas; 

1.9. Arūnas Vaglys – UAB TELE2 Tinklo diegimo vadovas; 

1.10. Arenijus Jackus – AB „LTGI” „Rail Baltica“ koordinavimo departamento direktorius; 

1.11. Mantas Kaušylas – AB „LTGI“ „Rail Baltica“ koordinavimo departamento, Strategijos ir 

tarptautinių ryšių vadovas; 
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1.12. Ignas Mališauskas – AB „Lietuvos geležinkeliai“ Informacinių technologijų centro, IT 

infrastruktūros skyriaus, Ryšių grupės vadovas; 

1.13. Tomas Tučius – AB „LTGI“ Techninės priežiūros departamento, Automatikos, ryšių ir 

elektros skyriaus, Ryšių poskyrio vadovas; 

1.14. Mindaugas Grigas – Telia, Lietuva, AB Radijo tinklo planavimo vyresnysis inžinierius. 

 

2. L e i d ž i u darbo grupei prireikus pasitelkti ekspertus, kitų įstaigų ir organizacijų 

atstovus. 

3.  S k i r i u viešąją įstaigą „Plačiajuostis internetas“ būti atsakinga už darbo grupės 

veiklos organizavimą. 

 

 

 

 

Direktorius  Gytis Liaugminas 
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