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DĖL INFORMACIJOS PASKELBIMO APIE ĮSIGALIOJUSIUS LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 
NUTARIMUS

Vadovaujantis Valstybei svarbių projektų teritorijų planavimo, kai planavimo organizatorius yra
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos susisiekimo
ministro 2017 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. 3-117 ir Teritorijų planavimo įstatymo 31 str. 4 d. (bei Nuostatų 3
p.), prašome iki 2019-01-23 paskelbti savivaldybės administracijos interneto svetainėje ir skelbimų lentoje
skelbimą „Informacija apie 2019 m. sausio 16 d. įsigaliojusius Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus
dėl projekto „Rail Baltica“ inžinerinės infrastruktūros vystymo planų“ (1 priedas).

Taip pat iki 2019-01-23 minėtą skelbimą paskelbti visose savivaldybės teritorijoje esančių
seniūnijų skelbimų lentose.

Apie paskelbtą skelbimą prašome informuoti el. p. mykolas.dumbrava@litrail.lt atsiunčiant
skenuotą registruoto rašto kopiją su žyma „gauta“ iš savivaldybės, taip pat pateikti seniūnijose paskelbtų
skelbimų skenuotas kopijas su žyma „gauta“.

PRIDEDAMA. Skelbimas „Informacija apie 2019 m. sausio 16 d. įsigaliojusius Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nutarimus dėl projekto „Rail Baltica“ inžinerinės infrastruktūros vystymo planų“, 1
egz., 2 p.

Projektų parengimo skyriaus vadovas                  Mantas Kaušylas

ORIGINALAS NEBUS SIUNČIAMAS
Mykolas Dumbrava, tel. (8 5) 269 2179, el. p. mykolas.dumbrava@litrail.lt

Elektroninio dokumento nuorašas
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ADRESATŲ SĄRAŠAS

1 lentelė. Vilniaus apskrities savivaldybės.

Nr. Savivaldybės pavadinimas El. Paštai

1 Vilniaus miesto savivaldybe@vilnius.lt

2 Vilniaus rajono vrsa@vrsa.lt

3 Elektrėnų administracija@elektrenai.lt

4 Šalčininkų rajono priimamasis@salcininkai.lt

5 Švenčionių rajono savivaldybe@svencionys.lt

6 Ukmergės rajono savivaldybe@ukmerge.lt

7 Širvintų rajono savivaldybe@sirvintos.lt

8 Trakų rajono info@trakai.lt

2 lentelė. Panevėžio apskrities savivaldybės.

Nr. Savivaldybės pavadinimas El. Paštai, kuriais siųsti pranešimai

1 Biržų rajono savivaldybe@birzai.lt

2 Panevėžio miesto administracija@panevezys.lt 

3 Panevėžio rajono savivaldybe@panrs.lt

4 Pasvalio rajono rastine@pasvalys.lt

5 Rokiškio rajono savivaldybe@post.rokiskis.lt

6 Kupiškio rajono savivaldybe@kupiskis.lt

3 lentelė. Alytaus apskrities savivaldybės.

Nr. Savivaldybės pavadinimas El. Paštai, kuriais siųsti pranešimai

1 Alytaus rajono info@arsa.lt

2 Alytaus miesto info@alytus.lt
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Nr. Savivaldybės pavadinimas El. Paštai, kuriais siųsti pranešimai

3 Druskininkų info@druskininkai.lt

4 Lazdijų rajono info@lazdijai.lt

5 Varėnos rajono info@varena.lt

4 lentelė. Kauno apskrities savivaldybės.

Nr. Savivaldybės pavadinimas El. Paštai, kuriais siųsti pranešimai

1 Birštono sekretore@birstonas.lt

2 Jonavos administracija@jonava.lt

3 Kaišiadorių dokumentai@kaisiadorys.lt

4 Kauno m. info@kaunas.lt

5 Kauno r. info@krs.lt

6 Kėdainių administracija@kedainiai.lt

7 Prienų savivaldybe@prienai.lt

8 Raseinių savivaldybe@raseiniai.lt

5 lentelė. Marijampolės apskrities savivaldybės.

Nr. Savivaldybės pavadinimas El. Paštai, kuriais siųsti pranešimai

1 Kalvarijos priimamasis@kalvarija.lt

2 Kazlų Rūdos priimamasis@kazluruda.lt

3 Marijampolės administracija@marijampole.lt 

4 Šakių savivaldybe@sakiai.lt

5 Vilkaviškio savivaldybe@vilkaviskis.lt

6 lentelė. Vilniaus m. sav. seniūnijos

Nr.
Seniūnijos

pavadinimas
El. Paštai, kuriais siųsti pranešimai

1 Antakalnio antakalnio.seniunija@vilnius.lt algimantas.vaitkus@vilnius.lt
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Nr.
Seniūnijos

pavadinimas
El. Paštai, kuriais siųsti pranešimai

2 Fabijoniškių fabijoniskiu.seniunija@vilnius.lt jonas.novikevicius@vilnius.lt

3 Grigiškių grigiskiu.seniunija@vilnius.lt leonard.klimovic@vilnius.lt

4 Justiniškių  justiniskiu.seniunija@vilnius.lt jurgita.ambrasiene@vilnius.lt

5 Karoliniškių karoliniskiu.seniunija@vilnius.lt tomas.lilas@vilnius.lt

6 Lazdynų lazdynu.seniunija@vilnius.lt vytautas.kirsnys@vilnius.lt

7 Naujamiesčio naujamiescio.seniunija@vilnius.lt mantas.miksta@vilnius.lt

8 Naujininkų naujininku.seniunija@vilnius.lt raimondas.lingys@vilnius.lt

9 Naujosios Vilnios naujosiosvilnios.seniunija@Vilnius.lt jurijus.gridiusko@vilnius.lt

10 Panerių paneriu.seniunija@vilnius.lt bozena.macinkevic@vilnius.lt

11 Pašilaičių pasilaiciu.seniunija@vilnius.lt ramune.poliakoviene@vilnius.lt

12 Pilaitės pilaites.seniunija@vilnius.lt albinas.sniras@vilnius.lt

13 Rasų rasu.seniunija@vilnius.lt marija.jeciuviene@vilnius.lt

14 Senamiesčio senamiescio.seniunija@vilnius.lt irena.paukstyte@vilnius.lt

15 Šeškinės seskines.seniunija@vilnius.lt svajunas.poskus@vilnius.lt

16 Šnipiškių snipiskiu.seniunija@vilnius.lt jonas.serenas@vilnius.lt

17 Verkių verkiu.seniunija@vilnius.lt rasius.virbalas@vilnius.lt

18 Vilkpedės vilkpedes.seniunija@vilnius.lt mindaugas.kuncaitis@vilnius.lt

19 Viršuliškių virsuliskiu.seniunija@vilnius.lt vladimiras.bieliauskas@vilnius.lt

20 Žirmūnų zirmunu.seniunija@vilnius.lt ona.suncoviene@vilnius.lt

21 Žvėryno zveryno.seniunija@vilnius.lt saule.kazlauskiene@vilnius.lt

7 lentelė. Vilniaus r. sav. seniūnijos

Nr.
Seniūnijos

pavadinimas
El. Paštai, kuriais siųsti pranešimai

1 Avižienių michail.bortkevic@vrsa.lt avizieniuseniunija@vrsa.lt

2 Bezdonių michal.jancevski@vrsa.lt bezdoniuseniunija@vrsa.lt

3 Buivydžių jadvyga.juchnevic@vrsa.lt buivydziuseniunija@vrsa.lt    

4 Dūkštų dukstuseniunija@vrsa.lt vaclava.baniukevic@vrsa.lt

5 Juodšilių juodsiliuseniunija@vrsa.lt tadeus.askelianec@vrsa.lt

6 Kalvelių  kalveliuseniunija@vrsa.lt kristina.gerasimovic@vrsa.lt

7 Lavoriškių lavoriskiuseniunija@vrsa.lt mark.pilat@vrsa.lt

8 Maišiagalos maisiagalosseniunija@vrsa.lt andzej.adomaitis@vrsa.lt

9 Marijampolo marijampolioseniunija@vrsa.lt andrej.zabelovic@vrsa.lt

10 Medininkų medininkuseniunija@vrsa.lt renata.bogdanovic@vrsa.lt

11 Mickūnų mickunuseniunija@vrsa.lt renata.mickevic@vrsa.lt

12 Nemenčinės nemencinesseniunija@vrsa.lt eduard.puncevic@vrsa.lt

13 Nemenčinės m.  nemencinesmiestoseniunija@vrsa.lt artur.komarovski@vrsa.lt

14 Nemėžio nemezioseniunija@vrsa.lt vlodzimiez.sipovic@vrsa.lt

15 Paberžės paberzesseniunija@vrsa.lt voitech.drozd@vrsa.lt

16 Pagirių pagiriuseniunija@vrsa.lt marija.matiulevic@vrsa.lt

17 Riešies  riesesseniunija@vrsa.lt valdemar.rynkevic@vrsa.lt
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Nr.
Seniūnijos

pavadinimas
El. Paštai, kuriais siųsti pranešimai

18 Rudaminos rudaminosseniunija@vrsa.lt juzef.satkevic@vrsa.lt

19 Rukainių rukainiuseniunija@vrsa.lt anzela.stankevic@vrsa.lt

20 Sudervės sudervesseniunija@vrsa.lt  ceslava.pavilovic@vrsa.lt

21 Sužionių suzioniuseniunija@vrsa.lt tadeus.aliancevic@vrsa.lt

22 Šatrininkų  satrininkuseniunija@vrsa.lt veslav.starikovic@vrsa.lt

23 Zujūnų  zujunuseniunija@vrsa.lt miroslav.gajevski@vrsa.lt

8 lentelė. Elektrėnų sav. seniūnijos

Nr.
Seniūnijos

pavadinimas
El. Paštai, kuriais siųsti pranešimai

1 Beižionių beizoniu.sen@elektrenai.lt   

2 Elektrėnų seniunija@elektrenai.lt   

3 Gilučių giluciu.sen@elektrenai.lt kristina.vitarte@elektrenai.lt  

4 Kazokiškių kazokiskiu.sen@elektrenai.lt   

5 Kietaviškių kietaviskiu.sen@elektrenai.lt   

6 Pastrėvio pastrevio.sen@elektrenai.lt   

7 Semeliškių semeliskiu.sen@elektrenai.lt   

8 Vievio vievio.sen@elektrenai.lt   

9 lentelė. Šalčininkų r. sav. seniūnijos

Nr.
Seniūnijos

pavadinimas
El. Paštai, kuriais siųsti pranešimai

1 Akmenynės  akmenyne@salcininkai.lt  

2 Baltosios Vokės b.voke@salcininkai.lt  

3 Butrimonių butrimonys@salcininkai.lt  

4 Dainavos dainava@salcininkai.lt  

5 Dieveniškių dieveniskes@salcininkai.lt  

6 Eišiškių eisiskes@salcininkai.lt  miroslav.bogdiun@salcininkai.lt

7 Gerviškių gerviskes@salcininkai.lt   

8 Jašiūnų jasiunai@salcininkai.lt  valdos.jasiunai@salcininkai.lt  

9 Kalesninkų kalesninkai@salcininkai.lt   

10 Pabarės pabare@salcininkai.lt   

11 Poškonių poskonys@salcininkai.lt  

12 Šalčininkų salcininkai@salcininkai.lt   

13 Turgelių seniunas.turgeliai@salcininkai.lt turgeliai@salcininkai.lt

10 lentelė. Švenčionių r. sav. seniūnijos

Nr.
Seniūnijos

pavadinimas
El. Paštai, kuriais siųsti pranešimai

1 Adutiškio adutiskis@svencionys.lt alicija.mikaseniene@svencionys.lt  

2 Cirkliškio cirkliskis@svencionys.lt valentina.lysenko@svencionys.lt
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Nr.
Seniūnijos

pavadinimas
El. Paštai, kuriais siųsti pranešimai

3 Kaltanėnų kaltanenai@svencionys.lt  tomas.rokickis@svencionys.lt 

4 Labanoro labanoras@svencionys.lt  V.Jusys@svencionys.lt 

5 Magūnų magunai@svencionys.lt  J.Vaivilavicius@svencionys.lt

6 Pabradės pabrades.sen@svencionys.lt edvard.vorsinski@svencionys.lt 

7 Sarių sariai@svencionys.lt natalja.lukauskiene@svencionys.lt

8 Strūnaičio strunaitis@svencionys.lt  rita.jastremskiene@svencionys.lt

9 Švenčionėlių svencioneliu.sen@svencionys.lt aldona.gudeliene@svencionys.lt  

10 Švenčionių  svencionys@svencionys.lt I.Siniene@svencionys.lt

11 Svirkų svirkos@svencionys.lt  P.Capskas@svencionys.lt 

11 lentelė. Ukmergės r. sav. seniūnijos

Nr.
Seniūnijos

pavadinimas
El. Paštai, kuriais siųsti pranešimai

1 Deltuvos deltuva@ukmerge.lt gintaras.radzevicius@ukmerge.lt

2 Lyduokių lyduokiai@ukmerge.lt  vytautas.toliunas@ukmerge.lt

3 Pabaisko pabaiskas@ukmerge.lt gediminas.lapukas@ukmerge.lt

4 Pivonijos pivonija@ukmerge.lt alvydas.gratkauskas@ukmerge.lt

5 Siesikų siesikai@ukmerge.lt a.kausas@ukmerge.lt

6 Šešuolių sesuoliai@ukmerge.lt jolanta.luksiene@ukmerge.lt

7 Taujėnų taujenai@ukmerge.lt elvyra.tulusiene@ukmerge.lt

8 Ukmergės miesto ukmerges_sen@ukmerge.lt zita.peciuliene@ukmerge.lt

9 Veprių vepriai@ukmerge.lt dalia.radzeviciene@ukmerge.lt

10 Vidiškių sesuoliai@ukmerge.lt virgilijus.staras@ukmerge.lt

11 Želvos zelva@ukmerge.lt j.luksiene@ukmerge.lt

12 Žemaitkiemio zemaitkiemis@ukmerge.lt r.mikutiene@ukmerge.lt

12 lentelė. Širvintų r. sav. seniūnijos

Nr.
Seniūnijos

pavadinimas
El. Paštai, kuriais siųsti pranešimai

1 Alionų alionys@sirvintos.lt   sigitas.bankauskas@sirvintos.lt

2 Čiobiškio ciobiskis@sirvintos.lt  virginijus.niekis@sirvintos.lt

3 Gelvonų gelvonai@sirvintos.lt  lionginas.juzenas@sirvintos.lt 

4 Jauniūnų jauniunai@sirvintos.lt  ramunas.jasevicius@sirvintos.lt 

5 Kernavės kernave@sirvintos.lt  stanislovas.gaidakauskas@sirvintos.lt 

6 Musninkų  musninkai@sirvintos.lt   birute.jankauskiene@sirvintos.lt 

7 Širvintų seniunija@sirvintos.lt  laimute.griskiene@sirvintos.lt 

8 Zibalų zibalai@sirvintos.lt  sigitas.bankauskas@sirvintos.lt
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AB „Lietuvos geležinkeliai“
Geležinkelių infrastruktūros direkcija
Mindaugo g. 12, 03603 Vilnius

Tel. (8 5) 269 3353
El. p. infrastruktura@litrail.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Kodas 110053842

13 lentelė. Trakų r. sav. seniūnijos

Nr.
Seniūnijos

pavadinimas
El. Paštai, kuriais siųsti pranešimai

1 Aukštadvario jadvyga.dzenceviciene@trakai.lt aukstadvaris@trakai.lt

2 Grendavės aleksandras.abeciunas@trakai.lt  grendave@trakai.lt

3 Lentvario lentvaris@trakai.lt  arturas.nausutis@trakai.lt

4 Onuškio onuskis@trakai.lt  ramune.bagdanaviciene@trakai.lt  

5 Paluknio paluknys@trakai.lt  jolanta.rainska@trakai.lt  

6 Rūdiškių rudiskes@trakai.lt  dalyte.virpsiene@trakai.lt  

7 Senųjų Trakų senieji.trakai@trakai.lt  elena.pavlovska@trakai.lt

8 Trakų trakai@trakai.lt valentinas.usas@trakai.lt

14 lentelė. Biržų r. sav. seniūnijos

Nr. Seniūnijos pavadinimas El. Paštai, kuriais siųsti pranešimai

1 Biržų m. birzai@birzai.lt vytas.jareckas@birzai.lt

2 Nemunėlio Radviliškio nem.radviliskis@birzai.lt kestutis.jasikas@birzai.lt  

3 Pabiržės pabirze@birzai.lt  

4 Pačeriaukštės paceriaukste@birzai.lt  

5 Papilio papilys@birzai.lt papilys.seniunas@birzai.lt

6 Parovėjos paroveja@birzai.lt  

7 Širvėnos sirvena@birzai.lt saulius.eigirdas@birzai.lt

8 Vabalninko vabalninkas@birzai.lt  

15 lentelė. Kupiškio r. sav. seniūnijos

Nr. Seniūnijos pavadinimas El. Paštai, kuriais siųsti pranešimai

1 Alizavos alizavos.seniunija@kupiskis.lt raminta.ribokaite@kupiskis.lt

2 Kupiškio zydrunas.vanagas@kupiskis.lt  zaneta.gervickaite@kupiskis.lt

3 Noriūnų ingrida.varnyte@kupiskis.lt  jolanta.montvydiene@kupiskis.lt

4 Skapiškio skapiskio.seniunija@kupiskis.lt  valdas.juskevicius@kupiskis.lt

5 Subačiaus subaciaus.seniunija@kupiskis.lt vidmantas.paliulis@kupiskis.lt

6 Šimonių gintautas.cernius@kupiskis.lt  audra.tuciuviene@kupiskis.lt

16 lentelė. Panevėžio r. sav. seniūnijos

Nr. Seniūnijos pavadinimas El. Paštai, kuriais siųsti pranešimai

1 Karsakiškio karsakiskio_seniunija@panrs.lt rima.jaskuniene@panrs.lt  

2 Krekenavos  krekenavos@panrs.lt vaidas.kausakys@panrs.lt  

3 Miežiškių mieziskiu@panrs.lt albinas.jacevicius@panrs.lt  

4 Naujamiesčio naujamiescio@panrs.lt jonas.sankaitis@panrs.lt  

5 Paįstrio paistrys@panrs.lt virginijus.slezas@panrs.lt  
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Nr. Seniūnijos pavadinimas El. Paštai, kuriais siųsti pranešimai

6 Panevėžio pan_seniunija@panrs.lt saulius.skrebe@panrs.lt  

7 Raguvos raguvos@panrs.lt juozas.skorulskis@panrs.lt  

8 Ramygalos ramygalos_seniunija@panrs.lt valdas.chirv@panrs.lt  

9 Smilgių smilgiu@panrs.lt  smilgiu@panrs.lt  

10 Upytės upytes_seniunija@panrs.lt giedrius.kozeniauskas@panrs.lt  

11 Vadoklių vadokliu_seniunija@panrs.lt vytautas.kaupas@panrs.lt  

12 Velžio andrius.virzaitis@panrs.lt   ruta.surviliene@panrs.lt

17 lentelė. Pasvalio r. sav. seniūnijos

Nr. Seniūnijos pavadinimas El. Paštai, kuriais siųsti pranešimai

1 Daujėnų daujenusen@pasvalys.lt  

2 Joniškėlio  miesto joniskeliomsen@pasvalys.lt  

3 Joniškėlio apylinkių joniskelioasen@pasvalys.lt  

4 Krinčino krincinosen@pasvalys.lt  

5 Namišių namisiusen@pasvalys.lt  

6 Pasvalio apylinkių pasvalioasen@pasvalys.lt  

7 Pasvalio miesto pasvaliomsen@pasvalys.lt  

8 Pumpėnų pumpenusen@pasvalys.lt  

9 Pušaloto pusalotosen@pasvalys.lt  

10 Saločių  salociusen@pasvalys.lt  

11 Vaškų vaskusen@pasvalys.lt  

18 lentelė. Rokiškio r. sav. seniūnijos

Nr.
Seniūnijos

pavadinimas
El. Paštai, kuriais siųsti pranešimai

1 Juodupės vadomonis@gmail.com z.sabataitiene@post.rokiskis.lt

2 Jūžintų  juzintai@post.rokiskis.lt a.baltuskaite@gmail.com

3 Kamajų l.vilimaviciene@post.rokiskis.lt a.bernotas@post.rokiskis.lt

4 Kazliškio kazliskis@post.rokiskis.lt  algirdas.kulys@post.rokiskis.lt  

5 Kriaunų seniunas.kriaunos@post.rokiskis.lt rokiskio.kriaunu@seniunija.gov.lt

6 Obelių  e.narkunas@post.rokiskis.lt obeliai@post.rokiskis.lt

7 Panemunėlio d.dubenciukiene@post.rokiskis.lt  s.gasiuniene@post.rokiskis.lt

8 Pandėlio pandelys@post.rokiskis.lt g.kriove@post.rokiskis.lt  

9 Rokiškio miesto  a.krasauskas@post.rokiskis.lt  e.zaliauskas@post.rokiskis.lt

10 Rokiškio kaimiškoji  d.januliene@post.rokiskis.lt mjasineviciene@post.rokiskis.lt  
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AB „Lietuvos geležinkeliai“
Geležinkelių infrastruktūros direkcija
Mindaugo g. 12, 03603 Vilnius

Tel. (8 5) 269 3353
El. p. infrastruktura@litrail.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Kodas 110053842

19 lentelė. Alytaus r. sav. seniūnijos

Nr. Seniūnijos pavadinimas El. Paštai, kuriais siųsti pranešimai

1 Alytaus seniūnija alytaus.seniunija@arsa.lt kestutis.tumynas@arsa.lt

2 Alovės seniūnija aloves.seniunija@arsa.lt irma.stenioniene@arsa.lt 

3 Butrimonių seniūnija butrimoniu.seniunija@arsa.lt algirdas.jusas@arsa.lt

4 Daugų seniūnija daugu.seniunija@arsa.lt irma.kasetiene@arsa.lt

5 Krokialaukio seniūnija krokialaukio.seniunija@arsa.lt rimas.jarmala@arsa.lt

6 Miroslavo seniūnija miroslavo.seniunija@arsa.lt vytautas.sinkevicius@arsa.lt

7 Nemunaičio seniūnija nemunaicio.seniunija@arsa.lt rimantas.avizienis@arsa.lt

8 Pivašiūnų seniūnija pivasiunu.seniunija@arsa.lt rima.celkoniene@arsa.lt

9 Punios seniūnija punios.seniunija@arsa.lt gintautas.laukaitis@arsa.lt

10 Raitininkų seniūnija raitininku.seniunija@arsa.lt arunas.laukaitis@arsa.lt

11 Simno seniūnija simno.seniunija@arsa.lt vladas.ceponis@arsa.lt

20 lentelė. Druskininkų sav. seniūnijos

Nr.
Seniūnijos

pavadinimas
El. Paštai, kuriais siųsti pranešimai

1 Leipalingio seniūnija antanas.k@druskininkai.lt Lijana.k@druskininkai.lt

2 Viečiūnų seniūnija alvydas.varanis@druskininkai.lt laima.r@druskininkai.lt

21 lentelė. Lazdijų r. sav. seniūnijos

Nr. Seniūnijos pavadinimas El. Paštai, kuriais siųsti pranešimai

1 BŪDVIEČIO SENIŪNIJA arunas.kundrotas@lazdijai.lt vita.skripkiene@lazdijai.lt

2 KAPČIAMIESČIO SENIŪNIJA vidmantas.dambrauskas@lazdijai.lt vida.vaskeviciene@lazdijai.lt 

3 KROSNOS SENIŪNIJA valda.zukauskiene@lazdijai.lt ona.paviloniene@lazdijai.lt

4 KUČIŪNŲ SENIŪNIJA lina.marcinkeviciene@lazdijai.lt nijole.vaskeviciene@lazdijai.lt

5 LAZDIJŲ MIESTO SENIŪNIJA vaida.gazdziauskiene@lazdijai.lt irena.sarkeliene@lazdijai.lt

6 LAZDIJŲ SENIŪNIJA sigitas.arbaciauskas@lazdijai.lt ilona.vasiliauskiene@lazdijai.lt

7 NORAGĖLIŲ SENIŪNIJA irena.uleckiene@lazdijai.lt reimundas.grubis@lazdijai.lt

8 SEIRIJŲ SENIŪNIJA lina.sakalauskiene@lazdijai.lt elvyra.jasinskiene@lazdijai.lt

9 ŠEŠTOKŲ SENIŪNIJA liana.audzeviciene@lazdijai.lt vytautas.labenskas@lazdijai.lt

10 ŠVENTEŽERIO SENIŪNIJA aldona.burbiene@lazdijai.lt vidas.tarnavicius@lazdijai.lt

11 VEISIEJŲ SENIŪNIJA zenonas.sabaliauskas@lazdijai.lt rita.peciukoniene@lazdijai.lt

22 lentelė. Varėnos r. sav. seniūnijos

Nr. Seniūnijos pavadinimas El. Paštai, kuriais siųsti pranešimai

1 Jakėnų seniūnija dainius.junevicius@varena.lt

2 Kaniavos seniūnija edvinas.griksas@varena.lt

3 Marcinkonių seniūnija vilius.petraska@varena.lt

4 Matuizų seniūnija mindaugas.matuiza@varena.lt

5 Merkinės seniūnija gintas.tebera@varena.lt

6 Valkininkų seniūnija antanas.juknevicius@varena.lt
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Nr. Seniūnijos pavadinimas El. Paštai, kuriais siųsti pranešimai

7 Varėnos seniūnija dalius.lukminas@varena.lt

8 Vydenių seniūnija vydeniai@varena.lt

23 lentelė. Birštono sav. seniūnijos

Nr. Seniūnijos pavadinimas El. Paštai, kuriais siųsti pranešimai

1 BIRŠTONO SENIŪNIJA jonas.kederys@birstonas.lt
seniunas@birstonas.lt,

alva.lisauskiene@birstonas.lt

24 lentelė. Jonavos r. sav. seniūnijos

Nr. Seniūnijos pavadinimas El. Paštai, kuriais siųsti pranešimai

1 Bukonių seniūnijos arturas.narkevicius@jonava.lt  

2 Šveicarijos seniūnijos algirdas.paplonskis@jonava.lt edita.kulvietiene@jonava.lt

3 Jonavos miesto seniūnijos povilas.beisys@jonava.lt regina.zaleckiene@jonava.lt

4 Kulvos seniūnijos ramunas.gudonavicius@jonava.lt laura.navickiene@jonava.lt

5 Ruklos seniūnijos gintas.jasiulionis@jonava.lt dovile.survilaite@jonava.lt

6 Šilų seniūnijos   zoja.kravcenko@jonava.lt

7 Upninkų seniūnijos lolita.nekrosiene@jonava.lt jurate.augliene@jonava.lt

8 Užusalių seniūnija danguole.karnyliene@jonava.lt  

9 Žeimių seniūnijos faustas.pilipavicius@jonava.lt danute.seskiene@jonava.lt

25 lentelė. Kaišiadorių r. sav. seniūnijos

Nr.
Seniūnijos

pavadinimas
El. Paštai, kuriais siųsti pranešimai

1
Kaišiadorių
apylinkės
seniūnija

kaisiadoriu.apylinke@kaisiadorys.lt grazina.skimeliene@kaisiadorys.lt

2
Kaišiadorių

miesto seniūnija
giedre.pavasaryte@kaisiadorys.lt rima.kaneviciene@kaisiadorys.lt

3 Kruonio seniūnija kruonio.seniunas@kaisiadorys.lt ausra.lukosiene@kaisiadorys.lt

4
Nemaitonių
seniūnija

nemaitoniu.seniunas@kaisiadorys.lt  

5
Palomenės
seniūnija

palomenes.seniunas@kaisiadorys.lt kaisiadoriu.palomenes@seniunija.gov.lt

6 Paparčių seniūnija paparciu.seniunas@kaisiadorys.lt dalia.klimiene@kaisiadorys.lt

7
Pravieniškių
seniūnija

pravieniskiu.seniunas@kaisiadorys.lt ernesta.ziukiene@kaisiadorys.lt

8
Rumšiškių
seniūnija

rumsiskiu.seniunas@kaisiadorys.lt

9 Žaslių seniūnija zasliu.seniunas@kaisiadorys.lt regina.porakiene@kaisiadorys.lt

10
Žiežmarių
apylinkės

ziezmariu.apylinke@kaisiadorys.lt

11
Žiežmarių
seniūnija

ziezmariu.seniunas@kaisiadorys.lt marijona.zubieliene@kaisiadorys.lt

mailto:dalius.lukminas@varena.lt
mailto:vydeniai@varena.lt
mailto:jonas.kederys@birstonas.lt
mailto:seniunas@birstonas.lt,
mailto:arturas.narkevicius@jonava.lt
mailto:algirdas.paplonskis@jonava.lt
mailto:edita.kulvietiene@jonava.lt
mailto:povilas.beisys@jonava.lt
mailto:regina.zaleckiene@jonava.lt
mailto:ramunas.gudonavicius@jonava.lt
mailto:laura.navickiene@jonava.lt
mailto:gintas.jasiulionis@jonava.lt
mailto:dovile.survilaite@jonava.lt
mailto:zoja.kravcenko@jonava.lt
mailto:lolita.nekrosiene@jonava.lt
mailto:jurate.augliene@jonava.lt
mailto:danguole.karnyliene@jonava.lt
mailto:faustas.pilipavicius@jonava.lt
mailto:danute.seskiene@jonava.lt
mailto:kaisiadoriu.apylinke@kaisiadorys.lt
mailto:grazina.skimeliene@kaisiadorys.lt
mailto:giedre.pavasaryte@kaisiadorys.lt
mailto:rima.kaneviciene@kaisiadorys.lt
mailto:kruonio.seniunas@kaisiadorys.lt
mailto:ausra.lukosiene@kaisiadorys.lt
mailto:nemaitoniu.seniunas@kaisiadorys.lt
mailto:palomenes.seniunas@kaisiadorys.lt
mailto:kaisiadoriu.palomenes@seniunija.gov.lt
mailto:paparciu.seniunas@kaisiadorys.lt
mailto:dalia.klimiene@kaisiadorys.lt
mailto:pravieniskiu.seniunas@kaisiadorys.lt
mailto:ernesta.ziukiene@kaisiadorys.lt
mailto:rumsiskiu.seniunas@kaisiadorys.lt
mailto:zasliu.seniunas@kaisiadorys.lt
mailto:regina.porakiene@kaisiadorys.lt
mailto:ziezmariu.apylinke@kaisiadorys.lt
mailto:ziezmariu.seniunas@kaisiadorys.lt
mailto:marijona.zubieliene@kaisiadorys.lt


AB „Lietuvos geležinkeliai“
Geležinkelių infrastruktūros direkcija
Mindaugo g. 12, 03603 Vilnius

Tel. (8 5) 269 3353
El. p. infrastruktura@litrail.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Kodas 110053842

26 lentelė. Kauno m. sav. seniūnijos

Nr
.

Seniūnijos
pavadinim

as
El. Paštai, kuriais siųsti pranešimai

1
Aleksoto
seniūnija

liukrecija.navickiene@kaunas.
lt

vytautas.narkevicius@kaunas.lt ; aleksotas@kaunas.lt

2
Centro
seniūnija

marius.svaikauskas@kaunas.lt violeta.baltutiene@kaunas.lt ; centras@kaunas.lt 

3
Dainavos
seniūnija

elena.skirmantiene@kaunas.l
t

loreta.labanauskaite@kaunas.lt; dainava@kaunas.lt 

4
Eigulių
seniūnija

ovidijus.adomaitis@kaunas.lt asta.chanko@kaunas.lt; eiguliai@kaunas.lt  

5
Gričiupio
seniūnija

griciupis@kaunas.lt jolanta.zakeviciene@kaunas.lt  

6
Panemunės
seniūnija

rasina.zolyniene@kaunas.lt  loreta.knepiene@kaunas.lt  

7
Petrašiūnų
seniūnija

raimundas.danilevicius@kaun
as.lt

kauno_m.petrasiunu@seniunija.gov.lt;petrasiunai@k
aunas.lt

8
Šančių

seniūnija
ricardas.rusteika@kaunas.lt  egidijus.peciulionis@kaunas.lt  

9
Šilainių
seniūnija

virginijus.narusevicius@kauna
s.lt

audrone.griskoniene@kaunas.lt  

10
Vilijampolės
seniūnija

algimantas.mickevicius@kaun
as.lt

jonas.tarasevicius@kaunas.lt  

11
Žaliakalnio
seniūnija

bronius.girdauskas@kaunas.lt daiva.sabiniciene@kaunas.lt  

27 lentelė. Kauno r. sav. seniūnijos

Nr.
Seniūnijos

pavadinima
s

El. Paštai, kuriais siųsti pranešimai

1
Akademijos
seniūnija

seniunija@akademija.krs.lt
filomena.serstabojeviene@akademija.krs.l

t

2
Alšėnų
seniūnija

seniunija@alsenai.krs.lt  

3
Babtų

seniūnija
seniunija@babtai.krs.lt dalija.ramanciuckiene@babtai.krs.lt

4
Batniavos
seniūnija

seniunija@batniava.krs.lt  

5
Čekiškės
seniūnija

seniunija@cekiske.krs.lt dale.savickiene@cekiske.krs.lt

6
Domeikavos
seniūnija

lina.miseikiene@domeikava.krs.lt vita.sutkiene@domeikava.krs.lt

mailto:liukrecija.navickiene@kaunas.lt
mailto:vytautas.narkevicius@kaunas.lt
mailto:marius.svaikauskas@kaunas.lt
mailto:violeta.baltutiene@kaunas.lt
mailto:elena.skirmantiene@kaunas.lt
mailto:loreta.labanauskaite@kaunas.lt
mailto:ovidijus.adomaitis@kaunas.lt
mailto:asta.chanko@kaunas.lt
mailto:griciupis@kaunas.lt
mailto:jolanta.zakeviciene@kaunas.lt
mailto:rasina.zolyniene@kaunas.lt
mailto:loreta.knepiene@kaunas.lt
mailto:raimundas.danilevicius@kaunas.lt
mailto:kauno_m.petrasiunu@seniunija.gov.lt;petrasiunai@kaunas.lt
mailto:ricardas.rusteika@kaunas.lt
mailto:egidijus.peciulionis@kaunas.lt
mailto:virginijus.narusevicius@kaunas.lt
mailto:audrone.griskoniene@kaunas.lt
mailto:algimantas.mickevicius@kaunas.lt
mailto:jonas.tarasevicius@kaunas.lt
mailto:bronius.girdauskas@kaunas.lt
mailto:daiva.sabiniciene@kaunas.lt
mailto:seniunija@akademija.krs.lt
mailto:filomena.serstabojeviene@akademija.krs.lt
mailto:seniunija@alsenai.krs.lt
mailto:seniunija@babtai.krs.lt
mailto:dalija.ramanciuckiene@babtai.krs.lt
mailto:seniunija@batniava.krs.lt
mailto:seniunija@cekiske.krs.lt
mailto:dale.savickiene@cekiske.krs.lt
mailto:lina.miseikiene@domeikava.krs.lt
mailto:vita.sutkiene@domeikava.krs.lt


Nr.
Seniūnijos

pavadinima
s

El. Paštai, kuriais siųsti pranešimai

7
Ežerėlio
seniūnija

seniunija@ezerelis.krs.lt  

8
Garliavos
seniūnija

seniunija@garliava.krs.lt  

9
Garliavos
apylinkių
seniūnija

eimuntas.raugevicius@garliavosap.krs.l
t

rytis.venckus@garliavosap.krs.lt

10
Kačerginės
seniūnija

aiste.ivanovaite@kacergine.krs.lt loreta.usiene@kacergine.krs.lt

11
Karmėlavos
seniūnija

seniunija@karmelava.krs.lt  

12
Kulautuvos
seniūnija

dalia.siusiene@kulautuva.krs.lt asta.tamoniene@kulautuva.krs.lt

13
Lapių

seniūnija
seniunija@lapes.krs.lt seniunija@lapes.krs.lt

14
Linksmakalni
o seniūnija

vaclovas.zvirblis@linksmakalnis.krs.lt vladas.zickus@linksmakalnis.krs.lt

15
Neveronių
seniūnija

seniunija@neveronys.krs.lt rita.baltaduoniene@neveronys.krs.lt

16
Raudondvario

seniūnija
seniunija@raudondvaris.krs.lt  

17
Ringaudų
seniūnija

rimantas.vitkauskas@ringaudai.krs.lt rasa.siliene@ringaudai.krs.lt

18
Rokų

seniūnija
seniunija@rokai.krs.lt  

19
Samylų
seniūnija

seniunija@samylai.krs.lt  

28 lentelė. Kėdainių r. sav. seniūnijos

Nr.
Seniūnijos

pavadinimas
El. Paštai, kuriais siųsti pranešimai

1 Dotnuvos seniūnija dotnuvos.seniunija@kedainiai.lt  

2 Gudžiūnų seniūnija gudziunu.seniunija@kedainiai.lt regimantas.valiauskas@gmail.com

3 Josvainių seniūnija josvainiu.seniunija@kedainiai.lt  

4
Kėdainių miesto

seniūnija
miesto.seniunija@kedainiai.lt valentinas.tamulis@kedainiai.lt

5 Krakių seniūnija krakiu.seniunija@kedainiai.lt  

6 Pelėdnagių seniūnija pelednagiu.seniunija@kedainiai.lt edvinas.pagirskas@kedainiai.lt

7 Pernaravos seniūnija pernaravos.seniunija@kedainiai.lt  

8 Surviliškio seniūnija surviliskio.seniunija@kedainiai.lt  

9 Šėtos seniūnija setos.seniunija@kedainiai.lt danute.mykolaitiene@kedainiai.lt

10 Truskavos seniūnija truskavos.seniunija@kedainiai.lt  

11 Vilainių seniūnija vilainiu.seniunija@kedainiai.lt  

mailto:seniunija@ezerelis.krs.lt
mailto:seniunija@garliava.krs.lt
mailto:eimuntas.raugevicius@garliavosap.krs.lt
mailto:rytis.venckus@garliavosap.krs.lt
mailto:aiste.ivanovaite@kacergine.krs.lt
mailto:loreta.usiene@kacergine.krs.lt
mailto:seniunija@karmelava.krs.lt
mailto:dalia.siusiene@kulautuva.krs.lt
mailto:asta.tamoniene@kulautuva.krs.lt
mailto:seniunija@lapes.krs.lt
mailto:seniunija@lapes.krs.lt
mailto:vaclovas.zvirblis@linksmakalnis.krs.lt
mailto:vladas.zickus@linksmakalnis.krs.lt
mailto:seniunija@neveronys.krs.lt
mailto:rita.baltaduoniene@neveronys.krs.lt
mailto:seniunija@raudondvaris.krs.lt
mailto:rimantas.vitkauskas@ringaudai.krs.lt
mailto:rasa.siliene@ringaudai.krs.lt
mailto:seniunija@rokai.krs.lt
mailto:seniunija@samylai.krs.lt
mailto:dotnuvos.seniunija@kedainiai.lt
mailto:gudziunu.seniunija@kedainiai.lt
mailto:regimantas.valiauskas@gmail.com
mailto:josvainiu.seniunija@kedainiai.lt
mailto:miesto.seniunija@kedainiai.lt
mailto:valentinas.tamulis@kedainiai.lt
mailto:krakiu.seniunija@kedainiai.lt
mailto:pelednagiu.seniunija@kedainiai.lt
mailto:edvinas.pagirskas@kedainiai.lt
mailto:pernaravos.seniunija@kedainiai.lt
mailto:surviliskio.seniunija@kedainiai.lt
mailto:setos.seniunija@kedainiai.lt
mailto:danute.mykolaitiene@kedainiai.lt
mailto:truskavos.seniunija@kedainiai.lt
mailto:vilainiu.seniunija@kedainiai.lt


AB „Lietuvos geležinkeliai“
Geležinkelių infrastruktūros direkcija
Mindaugo g. 12, 03603 Vilnius

Tel. (8 5) 269 3353
El. p. infrastruktura@litrail.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Kodas 110053842

29 lentelė. Prienų r. sav. seniūnijos

Nr.
Seniūnijos

pavadinimas
El. Paštai, kuriais siųsti pranešimai

1  Balbieriškio seniūnija sigita.razanskiene@prienai.lt vilma.galinyte@prienai.lt

2    Jiezno seniūnija algis.bartusevicius@prienai.lt asta.luksaite@prienai.lt

3    Pakuonio seniūnija diana.kocaniene@prienai.lt renata.bruzgiene@prienai.lt 

4   Stakliškių seniūnija nijole.ivanoviene@prienai.lt  

5    Išlaužo seniūnija tomas.skrupskas@prienai.lt rima.ziobiene@prienai.lt

6
   Naujosios Ūtos

seniūnija
algis.aliukevicius@prienai.lt danute.bacvinkaite@prienai.lt

7    Prienų seniūnija algimantas.matulevicius@prienai.lt irena.stasytiene@prienai.lt

8    Šilavoto seniūnija neringa.pikcilingiene@prienai.lt jurate.urbaitiene@prienai.lt

9   Veiverių seniūnija vaclovas.ramanauskas@prienai.lt audrone.lazdauskiene@prienai.lt

30 lentelė. Raseinių r. sav. seniūnijos

Nr.
Seniūnijos

pavadinimas
El. Paštai, kuriais siųsti pranešimai

1
Ariogalos miesto

seniūnija
saulius.buividas@raseiniai.lt egle.jankauskaite@raseiniai.lt

2 Ariogalos seniūnija kazimieras.klimas@raseiniai.lt zenonas.dubinskas@raseiniai.lt

3 Betygalos seniūnija stanislovas.totilas@raseiniai.lt gitana.lusiene@raseiniai.lt

4 Girkalnio seniūnija justina.sauliene@raseiniai.lt lina.anuseviciene@raseiniai.lt

5 Kalnujų seniūnija regina.cepurnoviene@raseiniai.lt rita.ulvidiene@raseiniai.lt 

6 Nemakščių seniūnija remigijus.laugalis@raseiniai.lt daiva.visockiene@raseiniai.lt

7 Pagojukų seniūnija antanas.valantinas@raseiniai.lt gina.mazeikiene@raseiniai.lt

8 Paliepių seniūnija rasa.spurgiene@raseiniai.lt remigija.skrodeniene@raseiniai.lt

9
Raseinių miesto

seniūnija
arturas.milasauskas@raseiniai.lt virginija.altakoviene@raseiniai.lt

10 Raseinių seniūnija rolandas.klusas@raseiniai.lt regina.zieringiene@raseiniai.lt

11 Šiluvos seniūnija juozas.slepas@raseiniai.lt rita.tamutiene@raseiniai.lt

12 Viduklės seniūnija daiva.ulinskiene@raseiniai.lt milda.sebelskiene@raseiniai.lt

31 lentelė. Kalvarijos sav. seniūnijos

Nr.
Seniūnijos

pavadinimas
El. Paštai, kuriais siųsti pranešimai

1 Kalvarijos seniūnija irena.abraitiene@kalvarija.lt dale.kajokiene@kalvarija.lt

2 Akmenynų seniūnija danguole.sinkeviciene@kalvarija.lt ona.savickiene@kalvarija.lt

3 Liubavo seniūnija gintas.baliulis@kalvarija.lt jurate.bruzbartiene@kalvarija.lt

4 Sangrūdos seniūnija ingrida.stankeviciene@kalvarija.lt marija.virbickiene@kalvarija.lt

mailto:sigita.razanskiene@prienai.lt
mailto:vilma.galinyte@prienai.lt
mailto:algis.bartusevicius@prienai.lt
mailto:asta.luksaite@prienai.lt
mailto:diana.kocaniene@prienai.lt
mailto:renata.bruzgiene@prienai.lt
mailto:nijole.ivanoviene@prienai.lt
mailto:tomas.skrupskas@prienai.lt
mailto:rima.ziobiene@prienai.lt
mailto:algis.aliukevicius@prienai.lt
mailto:danute.bacvinkaite@prienai.lt
mailto:algimantas.matulevicius@prienai.lt
mailto:irena.stasytiene@prienai.lt
mailto:neringa.pikcilingiene@prienai.lt
mailto:jurate.urbaitiene@prienai.lt
mailto:vaclovas.ramanauskas@prienai.lt
mailto:audrone.lazdauskiene@prienai.lt
mailto:saulius.buividas@raseiniai.lt
mailto:egle.jankauskaite@raseiniai.lt
mailto:kazimieras.klimas@raseiniai.lt
mailto:zenonas.dubinskas@raseiniai.lt
mailto:stanislovas.totilas@raseiniai.lt
mailto:gitana.lusiene@raseiniai.lt
mailto:justina.sauliene@raseiniai.lt
mailto:lina.anuseviciene@raseiniai.lt
mailto:regina.cepurnoviene@raseiniai.lt
mailto:rita.ulvidiene@raseiniai.lt
mailto:remigijus.laugalis@raseiniai.lt
mailto:daiva.visockiene@raseiniai.lt
mailto:antanas.valantinas@raseiniai.lt
mailto:gina.mazeikiene@raseiniai.lt
mailto:rasa.spurgiene@raseiniai.lt
mailto:remigija.skrodeniene@raseiniai.lt
mailto:arturas.milasauskas@raseiniai.lt
mailto:virginija.altakoviene@raseiniai.lt
mailto:rolandas.klusas@raseiniai.lt
mailto:regina.zieringiene@raseiniai.lt
mailto:juozas.slepas@raseiniai.lt
mailto:rita.tamutiene@raseiniai.lt
mailto:daiva.ulinskiene@raseiniai.lt
mailto:milda.sebelskiene@raseiniai.lt
mailto:irena.abraitiene@kalvarija.lt
mailto:dale.kajokiene@kalvarija.lt
mailto:danguole.sinkeviciene@kalvarija.lt
mailto:ona.savickiene@kalvarija.lt
mailto:gintas.baliulis@kalvarija.lt
mailto:jurate.bruzbartiene@kalvarija.lt
mailto:ingrida.stankeviciene@kalvarija.lt
mailto:marija.virbickiene@kalvarija.lt


32 lentelė. Kazlų Rūdos r. sav. seniūnijos

Nr.
Seniūnijos

pavadinimas
El. Paštai, kuriais siųsti pranešimai

1
KAZLŲ RŪDOS
SENIŪNIJA

ingrida.cerniauskiene@kazluruda.lt virginija.karnauskiene@kazluruda.lt

2
ANTANAVO
SENIŪNIJA

arturas.urbonas@kazluruda.lt virginija.zigmantaite@kazluruda.lt

3 JANKŲ SENIŪNIJA jevgenij.kusnarenko@kazluruda.lt vilija.brundzaite@kazluruda.lt

4 PLUTIŠKIŲ SENIŪNIJA donatas.akranglis@kazluruda.lt rasa.kalinauskiene@kazluruda.lt

33 lentelė. Marijampoles sav. seniūnijos

Nr.
Seniūnijos

pavadinimas
El. Paštai, kuriais siųsti pranešimai

1 Gudelių gudeliai@marijampole.lt algirdas.murauskas@marijampole.lt

2 Igliaukos igliauka@marijampole.lt saulius.burbulis@marijampole.lt

3 Liudvinavo liudvinavas@marijampole.lt jolanta.maceikiene@marijampole.lt

4 Marijampolės marijampoles.sen@marijampole.lt juozas.milius@marijampole.lt

5 Sasnavos sasnava@marijampole.lt nijole.smilgiene@marijampole.lt

6 Šunskų sunskai@marijampole.lt rimantas.lekeckas@marijampole.lt

7 Degučių deguciu.sen@marijampole.lt valda.rekliene@marijampole.lt

8 Mokolų mokolu.sen@marijampole.lt egle.plikaitiene@marijampole.lt

9 Narto narto.sen@marijampole.lt dale.sabaliuniene@marijampole.lt

34 lentelė. Šakių r. sav. seniūnijos

Nr.
Seniūnijos

pavadinimas
El. Paštai, kuriais siųsti pranešimai

1 Barzdų seniūnija barzdu.seniunija@gmail.com sekretore.barzdai@gmail.com

2 Gelgaudiškio seniūnija gelgaudiskioseniunija@gmail.com  

3 Griškabūdžio seniūnija grisk.sen@gmail.com  

4 Kidulių seniūnija kiduliuseniunija@gmail.com seniunas@kiduliai.lt

5 Kriūkų seniūnija kriukuseniunija@gmail.com aneliukem@gmail.com

6
Kudirkos Naumiesčio

seniūnija
kudirkosnaumiestis@sakiai.lt seniunas@kudirkosnaumiestis.lt

7 Lekėčių seniūnija lekeciai.seniunija@gmail.com  

8 Lukšių seniūnija luksiaisen@gmail.com  

9 Plokščių seniūnija ploksciai.seniunija@gmail.com  

10 Sintautų seniūnija sintautusen@gmail.com  

11 Slavikų seniūnija slaviku.seniunija@gmail.com  

12 Sudargo seniūnija sudargas.seniunija@sakiai.lt lena.povilaitiene@sakiai.lt

13 Šakių seniūnija sakiai.seniunija@gmail.com  

14 Žvirgždaičių seniūnija zvirgzdaiciai.seniunija@gmail.com  

mailto:ingrida.cerniauskiene@kazluruda.lt
mailto:virginija.karnauskiene@kazluruda.lt
mailto:arturas.urbonas@kazluruda.lt
mailto:virginija.zigmantaite@kazluruda.lt
mailto:jevgenij.kusnarenko@kazluruda.lt
mailto:vilija.brundzaite@kazluruda.lt
mailto:donatas.akranglis@kazluruda.lt
mailto:rasa.kalinauskiene@kazluruda.lt
mailto:gudeliai@marijampole.lt
mailto:algirdas.murauskas@marijampole.lt
mailto:igliauka@marijampole.lt
mailto:saulius.burbulis@marijampole.lt
mailto:liudvinavas@marijampole.lt
mailto:jolanta.maceikiene@marijampole.lt
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AB „Lietuvos geležinkeliai“
Geležinkelių infrastruktūros direkcija
Mindaugo g. 12, 03603 Vilnius

Tel. (8 5) 269 3353
El. p. infrastruktura@litrail.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Kodas 110053842

35 lentelė. Vikaviškio r. sav. seniūnijos

Nr.
Seniūnijos

pavadinimas
El. Paštai, kuriais siųsti pranešimai

1 Bartninkų violeta.raulinaitiene@vilkaviskis.lt kristina.auksoraitiene@vilkaviskis.lt

2 Gižų romas.kuciauskas@vilkaviskis.lt angele.kupstiene@vilkaviskis.lt

3 Gražiškių ramute.didvaliene@vilkaviskis.lt rita.vasiliauskiene@vilkaviskis.lt

4 Keturvalakių gintautas.urbsys@vilkaviskis.lt loreta.berneckiene@vilkaviskis.lt

5 Kybartų romas.sunokas@vilkaviskis.lt nijole.karnickiene@vilkaviskis.lt

6 Klausučių gema.skystimiene@vilkaviskis.lt  

7 Pajevonio gediminas.bisikirskas@vilkaviskis.lt vilma.endriukaitiene@vilkaviskis.lt

8 Pilviškių vytautas.judickas@vilkaviskis.lt nijole.juraitiene@vilkaviskis.lt

9 Šeimenos gintas.bakunas@vilkaviskis.lt asta.augustaitiene@vilkaviskis.lt

10 Vilkaviškio miesto remigijus.kurauskas@vilkaviskis.lt nijole.krackiene@vilkaviskis.lt

11 Virbalio zitas.lasevicius@vilkaviskis.lt  

12 Vištyčio bronislavas.polita@vilkaviskis.lt laima.ragaisiene@vilkaviskis.lt
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Informacija apie 2019 m. sausio 16 d. įsigaliojusius Lietuvos Respublikos

Vyriausybės nutarimus dėl projekto „Rail Baltica“ inžinerinės

infrastruktūros vystymo planų

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 23 straipsnio 2

dalimi ir 30 straipsnio 2 dalimi, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Seimo 2011 m. spalio

11 d. nutarimą Nr. XI-1612 „Dėl projekto „Rail Baltica“ pripažinimo ypatingos valstybinės

svarbos projektu“ ir siekiant įgyvendinti Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014–2022 metų

programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d.

nutarimu Nr. 1253 „Dėl Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos

patvirtinimo“, 7.1.1 papunktį, informuojame apie įsigaliojusius Lietuvos Respublikos

Vyriausybės nutarimus ir jų planavimo tikslus:

1. „Dėl projekto „Rail Baltica“ geležinkelių infrastruktūros Kauno geležinkelių

mazge susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano rengimo

pradžios“.

Planavimo tikslai:

 parinkti optimalias projekto „Rail Baltica“ geležinkelio išvystymo alternatyvas Kauno

geležinkelių mazge;

 numatyti susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros plėtrai reikalingas

teritorijas ir sudaryti sąlygas šios infrastruktūros darniai plėtrai.

Peržiūrėti teisės akto projektą: LRV nutarimo projektas.

2. „Dėl projekto „Rail Baltica“ geležinkelio linijos Lenkijos ir Lietuvos valstybių

siena–Jiesia ruožo modernizavimo susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros

vystymo plano rengimo pradžios“.

Planavimo tikslai:

 nustatyti optimalią projekto „Rail Baltica“ geležinkelio linijos Lenkijos ir Lietuvos

valstybių siena–Jiesia ruožo modernizavimo trasą;

 numatyti susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros plėtrai reikalingas

teritorijas ir sudaryti sąlygas šios infrastruktūros darniai plėtrai.

Peržiūrėti teisės akto projektą: LRV nutarimo projektas.

3. „Dėl projekto „Rail Baltica“ geležinkelių infrastruktūros priežiūros depo

susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano rengimo pradžios“.

Planavimo tikslai:

 nustatyti optimalias „Rail Baltica“ geležinkelių infrastruktūros priežiūros depo plėtros

teritorijas;

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/14b94fc40cdf11e98a758703636ea610?jfwid=cyrg4d7xt
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/9eee48410cde11e98a758703636ea610?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=5f02e0b3-1f11-426b-84cd-b3c58f8766a1


 numatyti susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros plėtrai reikalingas

teritorijas ir sudaryti sąlygas šios infrastruktūros darniai plėtrai.

Peržiūrėti teisės akto projektą: LRV nutarimo projektas.

4. „Dėl projekto „Rail Baltica“ geležinkelio linijos Kaunas–Vilnius susisiekimo

komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano rengimo pradžios“.

Planavimo tikslai:

 nustatyti optimalią „Rail Baltica“ linijos Kaunas–Vilnius jungties trasą;

 numatyti susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros plėtrai reikalingas

teritorijas ir sudaryti sąlygas šios infrastruktūros darniai plėtrai.

Peržiūrėti teisės akto projektą: LRV nutarimo projektas.

Planavimo organizatorius – Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija (Gedimino

pr. 17, 01505 Vilnius, tel. (8 5) 261 2363, el. p. sumin@sumin.lt, interneto svetainė

sumin.lrv.lt), kontaktiniai asmenys: Tinklų ir tarptautinių ryšių departamento Plėtros ir

logistikos skyriaus vedėjas Vytautas Palevičius (tel. (8 5) 239 3965, el. p.

vytautas.palevicius@sumin.lt) ir patarėja Gražina Šiaučiūnaitė (tel. (8 5) 239 3994, el. p.

grazina.siauciunaite@sumin.lt).

AB „Lietuvos geležinkeliai“ (Mindaugo g. 12, LT-03603 Vilnius, faks. (8 5) 2692128,

projekto „Rail Baltica“ interneto svetainė www.rail-baltica.lt) kontaktiniai asmenys: Projektų

valdymo departamento Projektų parengimo skyriaus vyriausioji specialistė Inga Joteikienė

(tel. (8 5) 269 2734, el. paštas inga.joteikiene@litrail.lt), vyriausioji specialistė Kristina

Račkauskaitė (tel. (8 5) 269 2235, el. paštas kristina.rackauskaite@litrail.lt) ir vyresnysis

specialistas Mykolas Dumbrava (tel. (8 5) 269 2179, el. paštas

mykolas.dumbrava@litrail.lt).

Pastaba: Susipažinti su įsigaliojusiais Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais

galima Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijoje, jos interneto svetainėje, AB

„Lietuvos geležinkeliai“, jos interneto svetainėje, taip pat į planuojamą teritoriją

patenkančių savivaldybių interneto svetainėse, jų skelbimų lentose ir visose atitinkamų

savivaldybių seniūnijų skelbimų lentose.

Alytaus apskrityje informacija skelbiama šiose savivaldybėse ir jų seniūnijose:

 Alytaus miesto (interneto svetainė: www.alytus.lt);

 Alytaus rajono (interneto svetainė: www.arsa.lt);

 Druskininkų (interneto svetainė: www.druskininkai.lt);

 Lazdijų rajono (interneto svetainė: www.lazdijai.lt);

 Varėnos rajono (interneto svetainė: www.varena.lt).

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/887ffbc40cdf11e98a758703636ea610?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=5b79b677-2808-48c9-b2f7-48e470f8e506
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/fa46b9110cdf11e98a758703636ea610?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=5f02e0b3-1f11-426b-84cd-b3c58f8766a1
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Kauno apskrityje informacija skelbiama šiose savivaldybėse ir jų seniūnijose:

 Birštono (interneto svetainė: www.birstonas.lt);

 Jonavos rajono (interneto svetainė: www.jonava.lt);

 Kaišiadorių rajono (interneto svetainė: www.kaisiadorys.lt);

 Kauno rajono (interneto svetainė: www.krs.lt);

 Kauno miesto (interneto svetainė: www.kaunas.lt);

 Kėdainių rajono (interneto svetainė: www.kedainiai.lt);

 Prienų rajono (interneto svetainė: www.prienai.lt);

 Raseinių rajono (interneto svetainė: www.raseiniai.lt).

Marijampolės apskrityje informacija skelbiama šiose savivaldybėse ir jų seniūnijose:

 Kalvarijos (interneto svetainė: www.kalvarija.lt);

 Kazlų Rūdos (interneto svetainė: www.kazluruda.lt);

 Marijampolės (interneto svetainė: www.marijampole.lt);

 Šakių rajono (interneto svetainė: www.sakiai.lt);

 Vilkaviškio rajono (interneto svetainė: www.vilkaviskis.lt).

Panevėžio apskrityje informacija skelbiama šiose savivaldybėse ir jų seniūnijose:

 Panevėžio miesto (interneto svetainė: www.panevezys.lt);

 Panevėžio rajono (interneto svetainė: www.panrs.lt);

 Kupiškio rajono (interneto svetainė: www.kupiskis.lt);

 Pasvalio rajono (interneto svetainė: www.pasvalys.lt);

 Rokiškio rajono (interneto svetainė: www.rokiskis.lt);

 Biržų rajono (interneto svetainė: www.birzai.lt).

Vilniaus apskrityje informacija skelbiama šiose savivaldybėse ir jų seniūnijose:

 Elektrėnų (interneto svetainė: www.elektrenai.lt);

 Šalčininkų rajono (interneto svetainė: www.salcininkai.lt);

 Širvintų rajono (interneto svetainė: www.sirvintos.lt);

 Švenčionių rajono (interneto svetainė: www.svencionys.lt);

 Trakų rajono (interneto svetainė: www.trakai.lt);

 Ukmergės rajono (interneto svetainė: www.ukmerge.lt);

 Vilniaus miesto (interneto svetainė: www.vilnius.lt);

 Vilniaus rajono (interneto svetainė: www.vrsa.lt).
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