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DĖL INFORMACIJOS PAVIEŠINIMO

Vadovaujantis 2018 m. gruodžio 27 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr.
1396 „Dėl Projekto „Rail Baltica“ geležinkelio linijos Lenkijos ir Lietuvos valstybių siena-Jiesia
modernizavimo susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano rengimo
pradžios“ pradedamas rengti Projekto „Rail Baltica“ geležinkelio linijos Lenkijos ir Lietuvos
valstybių siena-Jiesia modernizavimo susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo
planas (toliau – Planas). Planavimo organizatorius – Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija
– įgaliojo AB „LTG Infra“ administruoti Plano rengimo procesą.

Vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus
dėl teritorijų planavimo nuostatais, patvirtintais 1996 m. rugsėjo 18 d. Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nutarimu Nr. 1079 (2013 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 1267 redakcija), ir Valstybei
svarbių projektų teritorijų planavimo, kai planavimo organizatorius yra Lietuvos Respublikos
susisiekimo ministerija, tvarkos aprašu, patvirtintu 2017 m. kovo 13 d. Lietuvos Respublikos
susisiekimo ministro įsakymu Nr. 3-117, prašome pridedamą informaciją paskelbti savivaldybės
administracijos interneto svetainėje ir savivaldybės administracijos bei visų savivaldybės teritorijoje
 esančių seniūnijų buveinių skelbimų lentose.

Pridedama:

1. Informacinis pranešimas apie pradedamą rengti Projekto „Rail Baltica“ geležinkelio
linijos Lenkijos ir Lietuvos valstybių siena-Jiesia modernizavimo susisiekimo
komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo planą, 1 lapas, 1 egz.

Projektų valdymo departamento direktorius Tomas Varneckas

Jūratė Matuzienė, tel. (86) 5577523, el. p. jurate.matuziene@litrail.lt

Elektroninio dokumento nuorašas

mailto:jurate.matuziene@litrail.lt
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ADRESATŲ SĄRAŠAS

Lentelė 1. Alytaus apskrities savivaldybės

Eil. Nr. Savivaldybės pavadinimas El. paštas

1 Alytaus miesto savivaldybė info@alytus.lt vilma.bartuseviciene@alytus.lt

2 Alytaus rajono savivaldybė info@arsa.lt giedre.ilgunaite@arsa.lt

3 Druskininkų savivaldybė info@druskininkai.lt joana.v@druskininkai.lt

4 Lazdijų rajono savivaldybė info@lazdijai.lt viesieji.rysiai@lazdijai.lt

5 Varėnos rajono savivaldybė info@varena.lt orinta.lakickiene@varena.lt

Lentelė 2. Alytaus raj. sav. seniūnijos

Eil. Nr. Seniūnijos pavadinimas El. paštas

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 andrius.karlonas@arsa.lt

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

5 Krokialaukio seniūnija krokialaukio.seniunija@arsa.lt gintare.navickiene@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

Lentelė 3. Druskininkų sav. seniūnijos

Eil. Nr. Seniūnijos pavadinimas El. paštas

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

2 Viečiūnų seniūnija vieciunai@druskininkai.lt alvydas.varanis@druskininkai.lt

Lentelė 4. Lazdijų raj. sav. seniūnijos

Eil. Nr. Seniūnijos pavadinimas El. paštas

1 Būdviečio seniūnija jolanta.kalinauskiene@lazdijai.lt laimute.siuikiene@lazdijai.lt

2 Kapčiamiesčio seniūnija vida.vaskeviciene@lazdijai.lt vidmantas.dambrauskas@lazdijai.lt

3 Krosnos seniūnija ona.paviloniene@lazdijai.lt valda.zukauskiene@lazdijai.lt
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4 Kučiūnų seniūnija nijole.vaskeviciene@lazdijai.lt lina.marcinkeviciene@lazdijai.lt

5 Lazdijų miesto seniūnija lazdijum@lazdijai.lt vaida.gazdziauskiene@lazdijai.lt

6 Lazdijų seniūnija ilona.vasiliauskiene@lazdijai.lt aidas.simanynas@lazdijai.lt

7 Noragėlių seniūnija reimundas.grubis@lazdijai.lt sandra.juseviciene@lazdijai.lt

8 Seirijų seniūnija lina.sakalauskiene@lazdijai.lt rita.brazinskiene@lazdijai.lt

9 Šeštokų seniūnija vytautas.labenskas@lazdijai.lt liana.audzeviciene@lazdijai.lt

10 Šventežerio seniūnija vidas.tarnavicius@lazdijai.lt aldona.burbiene@lazdijai.lt

11 Veisiejų seniūnija rita.peciukoniene@lazdijai.lt zenonas.sabaliauskas@lazdijai.lt

Lentelė 5. Varėnos raj. sav. seniūnijos

Eil. Nr. Seniūnijos pavadinimas El. paštas

1 Jakėnų seniūnija zus.jakenai@varena.lt dainius.junevicius@varena.lt

2 Kaniavos seniūnija zus.kaniava@varena.lt audrius.verseckas@varena.lt

3 Marcinkonių seniūnija zus.marcinkonys@varena.lt vilius.petraska@varena.lt

4 Matuizų seniūnija zus.matuizos@varena.lt mindaugas.matuiza@varena.lt

5 Merkinės seniūnija zus.merkine@varena.lt gintas.tebera@varena.lt

6 Valkininkų seniūnija zus.valkininkai@varena.lt antanas.juknevicius@varena.lt

7 Varėnos seniūnija zus.varena@varena.lt dalius.lukminas@varena.lt

8 Vydenių seniūnija zus.vydeniai@varena.lt vydeniai@varena.lt

Lentelė 6. Kauno apskrities savivaldybės

Eil. Nr. Savivaldybės pavadinimas El. paštas

1 Birštono savivaldybė sekretore@birstonas.lt architektai@birstonas.lt

2 Jonavos rajono savivaldybė administracija@jonava.lt vaidas.zakarauskas@jonava.lt

3 Kaišiadorių rajono savivaldybė dokumentai@kaisiadorys.lt asta.stalaucinskiene@kaisiadorys.lt

4 Kauno miesto savivaldybė info@kaunas.lt nerijus.valatkevicius@kaunas.lt

5 Kauno rajono savivaldybė info@krs.lt urbanistika@krs.lt

6 Kėdainių rajono savivaldybė administracija@kedainiai.lt rytis.viestautas@kedainiai.lt

7 Prienų rajono savivaldybė savivaldybe@prienai.lt dalia.joneliuniene@prienai.lt

8 Raseinių rajono savivaldybė savivaldybe@raseiniai.lt armandas.mockus@raseiniai.lt

Lentelė 7. Birštono sav. seniūnijos

Eil. Nr. Seniūnijos pavadinimas El. paštas

1 Birštono seniūnija seniunas@birstonas.lt jonas.kederys@birstonas.lt
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Lentelė 8. Jonavos raj. sav. seniūnijos

Eil. Nr. Seniūnijos pavadinimas El. paštas

1 Bukonių seniūnija nijole.mockiene@jonava.lt arturas.narkevicius@jonava.lt

2 Jonavos miesto seniūnija tautvydas.pabrinkis@jonava.lt egle.pinkeviciene@jonava.lt

3 Kulvos seniūnija kulvos.seniunija@jonava.lt ramunas.gudonavicius@jonava.lt

4 Ruklos seniūnija dovile.survilaite@jonava.lt vilma-akvile.karobliene@jonava.lt

5 Šilų seniūnija zoja.kravcenko@jonava.lt valeras.mikalauskas@jonava.lt

6 Šveicarijos seniūnija gintare.vaiciekaviciute@jonava.lt algirdas.paplonskis@jonava.lt

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

8 Užusalių seniūnija danguole.karnyliene@jonava.lt rolandas.skuja@jonava.lt

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

Lentelė 9. Kaišiadorių raj. sav. seniūnijos

Eil. Nr. Seniūnijos pavadinimas El. paštas

1 Kaišiadorių apylinkės seniūnija neringa.armonaviciene@kaisiadorys.lt grazina.skimeliene@kaisiadorys.lt

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

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

4 Nemaitonių seniūnija - vaida.balciene@kaisiadorys.lt

5 Palomenės seniūnija kaisiadoriu.palomenes@seniunija.gov.lt palomenes.seniunas@kaisiadorys.lt

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

7 Pravieniškių seniūnija ernesta.ziukiene@kaisiadorys.lt pravieniskiu.seniunas@kaisiadorys.lt

8 Rumšiškių seniūnija jolita.petkeviciene@kaisiadorys.lt rumsiskiu.seniunas@kaisiadorys.lt

9 Žaslių seniūnija rasa.malinauskiene@kaisiadorys.lt zasliu.seniunas@kaisiadorys.lt

10 Žiežmarių apylinkės seniūnija ziezmariu.apylinke@kaisiadorys.lt albinas.kmeliauskas@kaisiadorys.lt

11 Žiežmarių seniūnija marijona.zubieliene@kaisiadorys.lt ziezmariu.seniunas@kaisiadorys.lt

Lentelė 10. Kauno miesto seniūnijos

Eil. Nr. Seniūnijos pavadinimas El. paštas

1 Aleksoto seniūnija aleksotas@kaunas.lt vytautas.narkevicius@kaunas.lt

2 Centro seniūnija karolina.benkunskaite@kaunas.lt marius.svaikauskas@kaunas.lt

3 Dainavos seniūnija grazina.tamulyte@kaunas.lt elena.skirmantiene@kaunas.lt

4 Eigulių seniūnija kazys.stankevicius@kaunas.lt rita.venckutonyte@kaunas.lt

5 Gričiupio seniūnija algimantas.andriulevicius@kaunas.lt jolanta.zakeviciene@kaunas.lt

6 Panemunės seniūnija mindaugas.vinciunas@kaunas.lt rasina.zolyniene@kaunas.lt
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7 Petrašiūnų seniūnija almantas.tuminauskas@kaunas.lt asta.chanko@kaunas.lt

8 Šančių seniūnija rasa.jaskuniene@kaunas.lt alnora.bagdoniene@kaunas.lt

9 Šilainių seniūnija arunas.sadauskas@kaunas.lt virginijus.narusevicius@kaunas.lt

10 Vilijampolės seniūnija jonas.tarasevicius@kaunas.lt vygaudas.aloyzas.stundzia@kaunas.lt

11 Žaliakalnio seniūnija audrone.cekanaviciene@kaunas.lt bronius.girdauskas@kaunas.lt

Lentelė 11. Kauno raj. sav. seniūnijos

Eil. Nr. Seniūnijos pavadinimas El. paštas

1 Akademijos seniūnija filomena.serstabojeviene@akademija.krs.lt seniunija@akademija.krs.lt

2 Alšėnų seniūnija - seniunija@alsenai.krs.lt

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

4 Batniavos seniūnija - seniunija@batniava.krs.lt

5 Čekiškės seniūnija dale.savickiene@cekiske.krs.lt seniunija@cekiske.krs.lt

6 Domeikavos seniūnija vita.sutkiene@domeikava.krs.lt seniunija@domeikava.krs.lt

7 Ežerėlio seniūnija jolita.jatautiene@ezerelis.krs.lt seniunija@ezerelis.krs.lt

8 Garliavos seniūnija daiva.zindziuviene@garliava.krs.lt seniunija@garliava.krs.lt

9 Garliavos apylinkių seniūnija rytis.venckus@garliavosap.krs.lt seniunija@garliavosap.krs.lt

10 Kačerginės seniūnija loreta.usiene@kacergine.krs.lt seniunija@kacergine.krs.lt

11 Karmėlavos seniūnija agne.mozeriene@karmelava.krs.lt seniunija@karmelava.krs.lt

12 Kulautuvos seniūnija asta.tamoniene@kulautuva.krs.lt seniunija@kulautuva.krs.lt

13 Lapių seniūnija - seniunija@lapes.krs.lt

14 Linksmakalnio seniūnija asta.borkertiene@linksmakalnis.krs.lt seniunija@linksmakalnis.krs.lt

15 Neveronių seniūnija rita.baltaduoniene@neveronys.krs.lt seniunija@neveronys.krs.lt

16 Raudondvario seniūnija dovile.kymantiene@raudondvaris.krs.lt seniunija@raudondvaris.krs.lt

17 Ringaudų seniūnija rasa.siliene@ringaudai.krs.lt seniunija@ringaudai.krs.lt

18 Rokų seniūnija - seniunija@rokai.krs.lt

19 Samylų seniūnija - seniunija@samylai.krs.lt

20 Taurakiemio seniūnija irma.silkauskiene@taurakiemis.krs.lt seniunija@taurakiemis.krs.lt

21 Užliedžių seniūnija kristina.nekrosiene@uzliedziai.krs.lt seniunija@uzliedziai.krs.lt

22 Vandžiogalos seniūnija taudvalde.ramuckaite@vandziogala.krs.lt seniunija@vandziogala.krs.lt

23 Vilkijos seniūnija gintare.zakarauskiene@vilkija.krs.lt seniunija@vilkija.krs.lt

24 Vilkijos apylinkių seniūnija jolita.dziaugiene@vilkijosap.krs.lt seniunija@vilkijosap.krs.lt

25 Zapyškio seniūnija grazina.poskaityte@zapyskis.krs.lt seniunija@zapyskis.krs.lt
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mailto:rasa.jaskuniene@kaunas.lt
mailto:alnora.bagdoniene@kaunas.lt
mailto:arunas.sadauskas@kaunas.lt
mailto:virginijus.narusevicius@kaunas.lt
mailto:jonas.tarasevicius@kaunas.lt
mailto:vygaudas.aloyzas.stundzia@kaunas.lt
mailto:audrone.cekanaviciene@kaunas.lt
mailto:bronius.girdauskas@kaunas.lt
mailto:filomena.serstabojeviene@akademija.krs.lt
mailto:seniunija@akademija.krs.lt
mailto:seniunija@alsenai.krs.lt
mailto:dalija.ramanciuckiene@babtai.krs.lt
mailto:seniunija@babtai.krs.lt
mailto:seniunija@batniava.krs.lt
mailto:dale.savickiene@cekiske.krs.lt
mailto:seniunija@cekiske.krs.lt
mailto:vita.sutkiene@domeikava.krs.lt
mailto:seniunija@domeikava.krs.lt
mailto:jolita.jatautiene@ezerelis.krs.lt
mailto:seniunija@ezerelis.krs.lt
mailto:daiva.zindziuviene@garliava.krs.lt
mailto:seniunija@garliava.krs.lt
mailto:rytis.venckus@garliavosap.krs.lt
mailto:seniunija@garliavosap.krs.lt
mailto:loreta.usiene@kacergine.krs.lt
mailto:seniunija@kacergine.krs.lt
mailto:agne.mozeriene@karmelava.krs.lt
mailto:seniunija@karmelava.krs.lt
mailto:asta.tamoniene@kulautuva.krs.lt
mailto:seniunija@kulautuva.krs.lt
mailto:seniunija@lapes.krs.lt
mailto:asta.borkertiene@linksmakalnis.krs.lt
mailto:seniunija@linksmakalnis.krs.lt
mailto:rita.baltaduoniene@neveronys.krs.lt
mailto:seniunija@neveronys.krs.lt
mailto:dovile.kymantiene@raudondvaris.krs.lt
mailto:seniunija@raudondvaris.krs.lt
mailto:rasa.siliene@ringaudai.krs.lt
mailto:seniunija@ringaudai.krs.lt
mailto:seniunija@rokai.krs.lt
mailto:seniunija@samylai.krs.lt
mailto:irma.silkauskiene@taurakiemis.krs.lt
mailto:seniunija@taurakiemis.krs.lt
mailto:kristina.nekrosiene@uzliedziai.krs.lt
mailto:seniunija@uzliedziai.krs.lt
mailto:taudvalde.ramuckaite@vandziogala.krs.lt
mailto:seniunija@vandziogala.krs.lt
mailto:gintare.zakarauskiene@vilkija.krs.lt
mailto:seniunija@vilkija.krs.lt
mailto:jolita.dziaugiene@vilkijosap.krs.lt
mailto:seniunija@vilkijosap.krs.lt
mailto:grazina.poskaityte@zapyskis.krs.lt
mailto:seniunija@zapyskis.krs.lt
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Lentelė 12. Kėdainių raj. sav. seniūnijos

Eil. Nr. Seniūnijos pavadinimas El. paštas

1 Dotnuvos seniūnija - dotnuvos.seniunija@kedainiai.lt

2 Gudžiūnų seniūnija vidmantas.cechanavicius@kedainiai.lt gudziunu.seniunija@kedainiai.lt

3 Josvainių seniūnija - josvainiu.seniunija@kedainiai.lt

4 Kėdainių miesto seniūnija miesto.seniunija@kedainiai.lt algirdas.krivicius@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 surviliskio.seniunija@kedainiai.lt

9 Šėtos seniūnija setos.seniunija@kedainiai.lt ricardas.boreisa@kedainiai.lt

10 Truskavos seniūnija - truskavos.seniunija@kedainiai.lt

11 Vilainių seniūnija - vilainiu.seniunija@kedainiai.lt

Lentelė 13. Prienų raj. sav. seniūnijos

Eil. Nr. Seniūnijos pavadinimas El. paštas

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

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

3 Jiezno seniūnija edita.urbanaviciene@prienai.lt algis.bartusevicius@prienai.lt

4 Naujosios Ūtos seniūnija danute.bacvinkaite@prienai.lt algis.aliukevicius@prienai.lt

5 Pakuonio seniūnija diana.kocaniene@prienai.lt antanas.keturakis@prienai.lt

6 Prienų seniūnija asta.luksaite@prienai.lt janina.armoniene@prienai.lt

7 Stakliškių seniūnija daina.vaitkeviciene@prienai.lt nijole.ivanoviene@prienai.lt

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

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

Lentelė 14. Raseinių raj. sav. seniūnijos

Eil. Nr. Seniūnijos pavadinimas El. paštas

1 Ariogalos miesto seniūnija ariogala@raseiniai.lt saulius.buividas@raseiniai.lt

2 Ariogalos seniūnija ariogalos.sen@raseiniai.lt ligita.zebeliene@raseiniai.lt

3 Betygalos seniūnija betygala@raseiniai.lt stanislovas.totilas@raseiniai.lt

4 Girkalnio seniūnija girkalnis@raseiniai.lt justina.sauliene@raseiniai.lt

5 Kalnujų seniūnija kalnujai@raseiniai.lt regina.cepurnoviene@raseiniai.lt

6 Nemakščių seniūnija nemaksciai@raseiniai.lt remigijus.laugalis@raseiniai.lt

mailto:dotnuvos.seniunija@kedainiai.lt
mailto:vidmantas.cechanavicius@kedainiai.lt
mailto:gudziunu.seniunija@kedainiai.lt
mailto:josvainiu.seniunija@kedainiai.lt
mailto:miesto.seniunija@kedainiai.lt
mailto:algirdas.krivicius@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:surviliskio.seniunija@kedainiai.lt
mailto:setos.seniunija@kedainiai.lt
mailto:ricardas.boreisa@kedainiai.lt
mailto:truskavos.seniunija@kedainiai.lt
mailto:vilainiu.seniunija@kedainiai.lt
mailto:vilma.juodsnukiene@prienai.lt
mailto:sigita.razanskiene@prienai.lt
mailto:rima.ziobiene@prienai.lt
mailto:tomas.skrupskas@prienai.lt
mailto:edita.urbanaviciene@prienai.lt
mailto:algis.bartusevicius@prienai.lt
mailto:danute.bacvinkaite@prienai.lt
mailto:algis.aliukevicius@prienai.lt
mailto:diana.kocaniene@prienai.lt
mailto:antanas.keturakis@prienai.lt
mailto:asta.luksaite@prienai.lt
mailto:janina.armoniene@prienai.lt
mailto:daina.vaitkeviciene@prienai.lt
mailto:nijole.ivanoviene@prienai.lt
mailto:jurate.urbaitiene@prienai.lt
mailto:neringa.pikcilingiene@prienai.lt
mailto:audrone.lazdauskiene@prienai.lt
mailto:vaclovas.ramanauskas@prienai.lt
mailto:ariogala@raseiniai.lt
mailto:saulius.buividas@raseiniai.lt
mailto:ariogalos.sen@raseiniai.lt
mailto:ligita.zebeliene@raseiniai.lt
mailto:betygala@raseiniai.lt
mailto:stanislovas.totilas@raseiniai.lt
mailto:girkalnis@raseiniai.lt
mailto:justina.sauliene@raseiniai.lt
mailto:kalnujai@raseiniai.lt
mailto:regina.cepurnoviene@raseiniai.lt
mailto:nemaksciai@raseiniai.lt
mailto:remigijus.laugalis@raseiniai.lt
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7 Pagojukų seniūnija pagojukai@raseiniai.lt antanas.valantinas@raseiniai.lt

8 Paliepių seniūnija paliepiai@raseiniai.lt rasa.spurgiene@raseiniai.lt

9 Raseinių miesto seniūnija raseiniai@raseiniai.lt arturas.milasauskas@raseiniai.lt

10 Raseinių seniūnija raseiniu.sen@raseiniai.lt rolandas.klusas@raseiniai.lt

11 Šiluvos seniūnija siluva@raseiniai.lt juozas.slepas@raseiniai.lt

12 Viduklės seniūnija vidukle@raseiniai.lt daiva.ulinskiene@raseiniai.lt

Lentelė 15. Marijampolės apskrities savivaldybės

Eil. Nr. Savivaldybės pavadinimas El. paštas

1 Kalvarijos savivaldybė priimamasis@kalvarija.lt jolanta.juchneviciene@kalvarija.lt

2 Kazlų Rūdos savivaldybė priimamasis@kazluruda.lt arunas.lukosevicius@kazluruda.lt

3 Marijampolės savivaldybė administracija@marijampole.lt arvydas.bekeris@marijampole.lt

4 Šakių rajono savivaldybė savivaldybe@sakiai.lt arvydas.slederis@sakiai.lt

5 Vilkaviškio rajono savivaldybė savivaldybe@vilkaviskis.lt edmundas.rumbinas@vilkaviskis.lt

Lentelė 16. Kalvarijos sav. seniūnijos

Eil. Nr. Seniūnijos pavadinimas El. paštas

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

2 Kalvarijos seniūnija rimute.verbyliene@kalvarija.lt irena.abraitiene@kalvarija.lt

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

4 Sangrūdos seniūnija kalvarijos.sangrudos@seniunija.gov.lt ingrida.stankeviciene@kalvarija.lt

Lentelė 17. Kazlų Rūdos sav. seniūnijos

Eil. Nr. Seniūnijos pavadinimas El. paštas

1 Antanavo seniūnija virginija.zigmantaite@kazluruda.lt arturas.urbonas@kazluruda.lt

2 Jankų seniūnija vilija.brundzaite@kazluruda.lt jevgenij.kusnarenko@kazluruda.lt

3 Kazlų Rūdos seniūnija arunas.arlauskas@kazluruda.lt ingrida.cerniauskiene@kazluruda.lt

4 Plutiškių seniūnija rasa.kalinauskiene@kazluruda.lt donatas.akranglis@kazluruda.lt

Lentelė 18. Marijampolės sav. seniūnijos

Eil. Nr. Seniūnijos pavadinimas El. paštas

1 Degučių seniūnija deguciu.sen@marijampole.lt valda.rekliene@marijampole.lt

2 Gudelių seniūnija gudeliai@marijampole.lt zydrunas.krulikas@marijampole.lt

3 Igliaukos seniūnija igliauka@marijampole.lt saulius.burbulis@marijampole.lt

mailto:pagojukai@raseiniai.lt
mailto:antanas.valantinas@raseiniai.lt
mailto:paliepiai@raseiniai.lt
mailto:rasa.spurgiene@raseiniai.lt
mailto:raseiniai@raseiniai.lt
mailto:arturas.milasauskas@raseiniai.lt
mailto:raseiniu.sen@raseiniai.lt
mailto:rolandas.klusas@raseiniai.lt
mailto:siluva@raseiniai.lt
mailto:juozas.slepas@raseiniai.lt
mailto:vidukle@raseiniai.lt
mailto:daiva.ulinskiene@raseiniai.lt
mailto:priimamasis@kalvarija.lt
mailto:jolanta.juchneviciene@kalvarija.lt
mailto:priimamasis@kazluruda.lt
mailto:arunas.lukosevicius@kazluruda.lt
mailto:administracija@marijampole.lt
mailto:arvydas.bekeris@marijampole.lt
mailto:savivaldybe@sakiai.lt
mailto:arvydas.slederis@sakiai.lt
mailto:savivaldybe@vilkaviskis.lt
mailto:edmundas.rumbinas@vilkaviskis.lt
mailto:ona.savickiene@kalvarija.lt
mailto:danguole.sinkeviciene@kalvarija.lt
mailto:rimute.verbyliene@kalvarija.lt
mailto:irena.abraitiene@kalvarija.lt
mailto:jurate.bruzbartiene@kalvarija.lt
mailto:gintas.baliulis@kalvarija.lt
mailto:kalvarijos.sangrudos@seniunija.gov.lt
mailto:ingrida.stankeviciene@kalvarija.lt
mailto:virginija.zigmantaite@kazluruda.lt
mailto:arturas.urbonas@kazluruda.lt
mailto:vilija.brundzaite@kazluruda.lt
mailto:jevgenij.kusnarenko@kazluruda.lt
mailto:arunas.arlauskas@kazluruda.lt
mailto:ingrida.cerniauskiene@kazluruda.lt
mailto:rasa.kalinauskiene@kazluruda.lt
mailto:donatas.akranglis@kazluruda.lt
mailto:deguciu.sen@marijampole.lt
mailto:valda.rekliene@marijampole.lt
mailto:gudeliai@marijampole.lt
mailto:zydrunas.krulikas@marijampole.lt
mailto:igliauka@marijampole.lt
mailto:saulius.burbulis@marijampole.lt


8

4 Liudvinavo seniūnija liudvinavas@marijampole.lt jolanta.maceikiene@marijampole.lt

5 Marijampolės seniūnija marijampoles.sen@marijampole.lt juozas.milius@marijampole.lt

6 Mokolų seniūnija mokolu.sen@marijampole.lt egle.plikaitiene@marijampole.lt

7 Narto seniūnija narto.sen@marijampole.lt dale.sabaliuniene@marijampole.lt

8 Sasnavos seniūnija sasnava@marijampole.lt nijole.smilgiene@marijampole.lt

9 Šunskų seniūnija sunskai@marijampole.lt rimantas.lekeckas@marijampole.lt

Lentelė 19. Šakių raj. sav. seniūnijos

Eil. Nr. Seniūnijos pavadinimas El. paštas

1 Barzdų seniūnija barzdai.seniunija@sakiai.lt zvirgzdaiciai.seniunija@sakiai.lt

2 Gelgaudiškio seniūnija gelgaudiskis.seniunija@sakiai.lt vincas.dabravolskis@sakiai.lt

3 Griškabūdžio seniūnija griskabudis.seniunija@sakiai.lt saulius.naumavicius@sakiai.lt

4 Kidulių seniūnija kiduliai.seniunija@sakiai.lt renata.svelnyte@sakiai.lt

5 Kriūkų seniūnija kriukai.seniunija@sakiai.lt ona.rakauskiene@sakiai.lt

6 Kudirkos Naumiesčio seniūnija kudirkosnaumiestis@sakiai.lt edvardas.belevicius@sakiai.lt

7 Lekėčių seniūnija lekeciai@sakiai.lt ricardas.krikstolaitis@sakiai.lt

8 Lukšių seniūnija vidas.cikana@sakiai.lt luksiai.seniunija@sakiai.lt

9 Plokščių seniūnija ploksciuseniunija@sakiai.lt laimute.miliuniene@sakiai.lt

10 Sintautų seniūnija sintautai.seniunija@sakiai.lt kestutis.birbilas@sakiai.lt

11 Slavikų seniūnija slavikai.seniunija@sakiai.lt valdas.dumcius@sakiai.lt

12 Sudargo seniūnija sudargas.seniunija@sakiai.lt rita.grigaitiene@sakiai.lt

13 Šakių seniūnija sakiai.seniunija@sakiai.lt dalius.jasevicius@sakiai.lt

14 Žvirgždaičių seniūnija zvirgzdaiciai.seniunija@sakiai.lt -

Lentelė 20. Vilkaviškio raj. sav. seniūnijos

Eil. Nr. Seniūnijos pavadinimas El. paštas

1 Bartninkų seniūnija kristina.auksoraitienė@vilkaviskis.lt violeta.raulinaitiene@vilkaviskis.lt

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

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

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

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

6 Klausučių seniūnija ausra.katkeviciene@vilkaviskis.lt judita.skystimiene@vilkaviskis.lt

7 Pajevonio seniūnija vilma.endriukaitiene@vilkaviskis.lt gintauta.zaliniakiene@vilkaviskis.lt

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

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

mailto:liudvinavas@marijampole.lt
mailto:jolanta.maceikiene@marijampole.lt
mailto:marijampoles.sen@marijampole.lt
mailto:juozas.milius@marijampole.lt
mailto:mokolu.sen@marijampole.lt
mailto:egle.plikaitiene@marijampole.lt
mailto:narto.sen@marijampole.lt
mailto:dale.sabaliuniene@marijampole.lt
mailto:sasnava@marijampole.lt
mailto:nijole.smilgiene@marijampole.lt
mailto:sunskai@marijampole.lt
mailto:rimantas.lekeckas@marijampole.lt
mailto:barzdai.seniunija@sakiai.lt
mailto:zvirgzdaiciai.seniunija@sakiai.lt
mailto:gelgaudiskis.seniunija@sakiai.lt
mailto:vincas.dabravolskis@sakiai.lt
mailto:griskabudis.seniunija@sakiai.lt
mailto:saulius.naumavicius@sakiai.lt
mailto:kiduliai.seniunija@sakiai.lt
mailto:renata.svelnyte@sakiai.lt
mailto:kriukai.seniunija@sakiai.lt
mailto:ona.rakauskiene@sakiai.lt
mailto:kudirkosnaumiestis@sakiai.lt
mailto:edvardas.belevicius@sakiai.lt
mailto:lekeciai@sakiai.lt
mailto:ricardas.krikstolaitis@sakiai.lt
mailto:vidas.cikana@sakiai.lt
mailto:luksiai.seniunija@sakiai.lt
mailto:ploksciuseniunija@sakiai.lt
mailto:laimute.miliuniene@sakiai.lt
mailto:sintautai.seniunija@sakiai.lt
mailto:kestutis.birbilas@sakiai.lt
mailto:slavikai.seniunija@sakiai.lt
mailto:valdas.dumcius@sakiai.lt
mailto:sudargas.seniunija@sakiai.lt
mailto:rita.grigaitiene@sakiai.lt
mailto:sakiai.seniunija@sakiai.lt
mailto:dalius.jasevicius@sakiai.lt
mailto:zvirgzdaiciai.seniunija@sakiai.lt
mailto:kristina.auksoraitienė@vilkaviskis.lt
mailto:violeta.raulinaitiene@vilkaviskis.lt
mailto:angele.kupstiene@vilkaviskis.lt
mailto:romas.kuciauskas@vilkaviskis.lt
mailto:rita.vasiliauskiene@vilkaviskis.lt
mailto:ramute.didvaliene@vilkaviskis.lt
mailto:loreta.berneckiene@vilkaviskis.lt
mailto:gintautas.urbsys@vilkaviskis.lt
mailto:nijole.karnickiene@vilkaviskis.lt
mailto:romas.sunokas@vilkaviskis.lt
mailto:ausra.katkeviciene@vilkaviskis.lt
mailto:judita.skystimiene@vilkaviskis.lt
mailto:vilma.endriukaitiene@vilkaviskis.lt
mailto:gintauta.zaliniakiene@vilkaviskis.lt
mailto:nijole.juraitiene@vilkaviskis.lt
mailto:vytautas.judickas@vilkaviskis.lt
mailto:asta.augustaitiene@vilkaviskis.lt
mailto:gintas.bakunas@vilkaviskis.lt
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10 Vilkaviškio miesto seniūnija nijole.krackiene@vilkaviskis.lt remigijus.kurauskas@vilkaviskis.lt

11 Virbalio seniūnija indre.maciulskiene@vilkaviskis.lt zitas.lasevicius@vilkaviskis.lt

12 Vištyčio seniūnija laima.ragaisiene@vilkaviskis.lt bronislavas.polita@vilkaviskis.lt

mailto:nijole.krackiene@vilkaviskis.lt
mailto:remigijus.kurauskas@vilkaviskis.lt
mailto:indre.maciulskiene@vilkaviskis.lt
mailto:zitas.lasevicius@vilkaviskis.lt
mailto:laima.ragaisiene@vilkaviskis.lt
mailto:bronislavas.polita@vilkaviskis.lt


INFORMUOJAME APIE PRADEDAMĄ RENGTI PROJEKTO „RAIL BALTICA“ GELEŽINKELIO
LINIJOS LENKIJOS IR LIETUVOS VALSTYBIŲ SIENA-JIESIA MODERNIZAVIMO SUSISIEKIMO
KOMUNIKACIJŲ INŽINERINĖS INFRASTRUKTŪROS VYSTYMO PLANĄ

Rengimo pagrindas: 2018 m. gruodžio 27 d. LRV nutarimas Nr. 1396 „Dėl Projekto „Rail Baltica“
geležinkelio linijos Lenkijos ir Lietuvos valstybių siena-Jiesia modernizavimo susisiekimo komunikacijų
inžinerinės infrastruktūros vystymo plano rengimo pradžios“. LR susisiekimo ministro 2019 m. kovo 13 d.
įsakymas Nr. 3-123 „Dėl projekto „Rail Baltica“ geležinkelio linijos Lenkijos ir Lietuvos valstybių
siena–Jiesia modernizavimo susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano
planavimo darbų programos, projekto „Rail Baltica“ geležinkelių infrastruktūros Kauno geležinkelių
mazge susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano planavimo darbų programos,
projekto „Rail Baltica“ geležinkelių infrastruktūros priežiūros depų susisiekimo komunikacijų inžinerinės
infrastruktūros vystymo plano planavimo darbų programos, projekto „Rail Baltica“ geležinkelio linijos
Kaunas–Vilnius susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano planavimo darbų
programos patvirtinimo“.
Plano organizatorius: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Gedimino pr. 17, LT-01505 Vilnius,
tel. (8 5) 261 2363, el. p. sumin@sumin.lt, www.sumin.lt. Kontaktiniai asmenys: Tinklų ir tarptautinių ryšių
departamento Plėtros ir logistikos skyriaus vyriausioji specialistė Jurgita Barysienė, tel. (8 5) 239 3835,
el. p. jurgita.barysiene@sumin.lt, patarėja Aistė Gasiūnienė, tel. (8 5) 239 3958, el. p.
aiste.gasiuniene@sumin.lt.
AB „LTG Infra“, Geležinkelio g. 2, LT-02100 Vilnius (adresas korespondencijai: Mindaugo g. 12, LT-
03603 Vilnius), tel. (8 5) 269 3353, el. p. LGinfrastruktura@litrail.lt. Kontaktinis asmuo: Projektų valdymo
departamento Projektų parengimo skyriaus projekto vadovė Jūratė Matuzienė, tel. (8 655) 77523, el. p.
jurate.matuziene@litrail.lt. Projekto „Rail Baltica“ interneto svetainė www.rail-baltica.lt.
Plano rengėjas: Jungtinės veiklos partneriai UAB „Sweco Lietuva” ir DB Engineering & Consulting
GmbH. Pagrindinis partneris UAB „Sweco Lietuva“, Spaudos g. 6-1, LT-05132 Vilnius, tel. (8 5) 262
2621, el. p. info@sweco.lt, www.sweco.lt. Teritorijų planavimo vadovė: Marija Burinskienė, tel. (8 686)
08322, el. p. marija.burinskiene@vgtu.lt. Kontaktinis asmuo: UAB „Sweco Lietuva“ Projektavimo
padalinio projekto vadovas Arūnas Vilkenis, tel. (8 685) 50991, el. p. arunas.vilkenis@sweco.lt.
Planuojama teritorija: Marijampolės, Alytaus, Kauno apskričių teritorijos.
Teritorijų planavimo lygmuo, rūšis: valstybės lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumentas.
Projektas „Rail Baltica“ Lietuvos Respublikos Seimo 2011 m. spalio 11 d. nutarimu Nr. XI-1612 „Dėl
projekto „Rail Baltica“ pripažinimo ypatingos valstybinės svarbos projektu“ yra pripažintas ypatingos
valstybinės svarbos projektu.
Planavimo tikslai:
- nustatyti optimalią projekto „Rail Baltica“ geležinkelio linijos Lenkijos ir Lietuvos valstybių

siena–Jiesia modernizavimo trasą;
- numatyti susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros plėtrai reikalingas teritorijas ir sudaryti

sąlygas šios infrastruktūros darniai plėtrai.
Plano darbų programa (susipažinti su planavimo darbų programa galima teritorijų planavimo
dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje
(www.tpdris.lt), TPD Nr. S-NC-00-19-8):
Plano rengimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.
Darbų atlikimo terminai: planavimo pradžia – 2020 m. III ketv., planavimo pabaiga – 2022 m. III ketv.
Plano sudėtis: tekstinė ir grafinė dalys.
Visuomenės informavimo tvarka: bendroji teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūrų tvarka.
Bendrųjų sprendinių formavimas (koncepcija): rengiamas.
Bendrųjų sprendinių formavimo (koncepcijos) nepriklausomas profesinis vertinimas: atliekamas.
Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV): Planavimo organizatoriaus sprendimu atliekamas
strateginis pasekmių aplinkai vertinimas be atrankos procedūros (rengiamas vertinimo apimties
nustatymo dokumentas, vertinimo ataskaita).
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui
teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo
proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką
iki baigiamojo susirinkimo-konferencijos pabaigos, susirinkimo-konferencijos metu pasiūlymai teikiami ir
žodžiu.
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