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DĖL INFORMACIJOS PAVIEŠINIMO

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 34 str. 1 d., Visuomenės
informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų,
patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079, 12 p. bei
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 atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2021 m. birželio 9 d. nutarimą Nr. 429 „Dėl Projekto „Rail Baltica“ geležinkelio linijos Kaunas-Lietuvos
ir Latvijos valstybių siena inžinerinių sistemų ir regioninių stočių susisiekimo komunikacijų inžinerinės
infrastruktūros vystymo plano rengimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo“, prašome iki 2021 m.
liepos 09 d. (imtinai) pridedamą informaciją paskelbti savivaldybės administracijos interneto
svetainėje ir savivaldybės administracijos bei visų savivaldybės teritorijoje esančių seniūnijų
buveinių skelbimų lentose.

Apie paskelbtą informaciją prašome pranešti el. p. jurate.matuziene@ltginfra.lt pateikiant
dokumento kopiją su žyma „gauta“ bei nurodant paskelbimo datą ir savivaldybės ar seniūnijos
pavadinimą.

Pridedama:

1. Pranešimas visuomenei apie patvirtintą Projekto „Rail Baltica“ geležinkelio linijos
Kaunas-Lietuvos ir Latvijos valstybių siena inžinerinių sistemų ir regioninių stočių
susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano planavimo darbų
programą, 2 lapai,

2. 2021 m. liepos 2 d. Lietuvos Respublikos energetikos ministro, pavaduojančio
susisiekimo ministrą, įsakymas Nr. 3-338 „Dėl Projekto „Rail Baltica“ geležinkelių
infrastruktūros Panevėžio geležinkelio mazge susisiekimo komunikacijų inžinerinės
infrastruktūros vystymo plano planavimo darbų programos, Projekto „Rail Baltica“
geležinkelio linijos Kaunas–Lietuvos ir Latvijos valstybių siena inžinerinių sistemų ir
regioninių stočių susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano
planavimo darbų programos patvirtinimo“ ir Projekto „Rail Baltica“ geležinkelio
linijos Kaunas-Lietuvos ir Latvijos valstybių siena inžinerinių sistemų ir
regioninių stočių susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo
plano planavimo darbų programa, 8 lapai.

Projektų įgyvendinimo vadovas
pavaduojantis Projektų valdymo vadovą  Vygantas Žėkas

Jūratė Matuzienė, tel. +370 655 77523, el. p. jurate.matuziene@ltginfra.lt

Elektroninio dokumento nuorašas

mailto:jurate.matuziene@ltginfra.lt
mailto:jurate.matuziene@ltginfra.lt
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ADRESATŲ SĄRAŠAS

Lentelė 1. Kauno apskrities savivaldybės

Eil. Nr. Savivaldybės pavadinimas El. paštas

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

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

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

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

Lentelė 2. 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 laura.navickiene@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 3. Kauno miesto seniūnijos

Eil. Nr. Seniūnijos pavadinimas El. paštas

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

2 Centro seniūnija centras@kaunas.lt marius.svaikauskas@kaunas.lt

3 Dainavos seniūnija dainava@kaunas.lt violeta.baltutiene@kaunas.lt

4 Eigulių seniūnija eiguliai@kaunas.lt egidijus.peciulionis@kaunas.lt

5 Gričiupio seniūnija griciupis@kaunas.lt jolanta.zakeviciene@kaunas.lt

6 Panemunės seniūnija panemune@kaunas.lt linute.scepiniene@kaunas.lt

7 Petrašiūnų seniūnija petrasiunai@kaunas.lt asta.chanko@kaunas.lt
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8 Šančių seniūnija sanciai@kaunas.lt ingrida.kuktiene@kaunas.lt

9 Šilainių seniūnija silainiai@kaunas.lt virginijus.narusevicius@kaunas.lt

10 Vilijampolės seniūnija vilijampole@kaunas.lt vygaudas.aloyzas.stundzia@kaunas.lt

11 Žaliakalnio seniūnija zaliakalnis@kaunas.lt audrone.cekanaviciene@kaunas.lt

Lentelė 4. Kauno raj. sav. seniūnijos

Eil. Nr. Seniūnijos pavadinimas El. paštas

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

2 Alšėnų seniūnija seniunija@alsenai.krs.lt  -

3 Babtų seniūnija seniunija@babtai.krs.lt gediminas.pupinis@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 seniunija@domeikava.krs.lt vita.sutkiene@domeikava.krs.lt

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

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

9 Garliavos apylinkių seniūnija seniunija@garliavosap.krs.lt justina.masalskiene@garliavosap.krs.lt

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

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

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

13 Lapių seniūnija seniunija@lapes.krs.lt  -

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

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

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

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

18 Rokų seniūnija seniunija@rokai.krs.lt  -

19 Samylų seniūnija seniunija@samylai.krs.lt  -

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

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

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

23 Vilkijos seniūnija seniunija@vilkija.krs.lt gintare.zakarauskiene@vilkija.krs.lt
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24 Vilkijos apylinkių seniūnija seniunija@vilkijosap.krs.lt jolita.dziaugiene@vilkijosap.krs.lt

25 Zapyškio seniūnija seniunija@zapyskis.krs.lt grazina.poskaityte@zapyskis.krs.lt

Lentelė 5. Kėdainių raj. sav. seniūnijos

Eil. Nr. Seniūnijos pavadinimas El. paštas

1 Dotnuvos seniūnija dotnuvos.seniunija@kedainiai.lt  -

2 Gudžiūnų seniūnija gudziunu.seniunija@kedainiai.lt vidmantas.cechanavicius@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 ernestas.barcas@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 ricardas.boreisa@kedainiai.lt

10 Truskavos seniūnija truskavos.seniunija@kedainiai.lt  -

11 Vilainių seniūnija vilainiu.seniunija@kedainiai.lt  -

Lentelė 6. Panevėžio apskrities savivaldybės

Eil. Nr. Savivaldybės pavadinimas El. paštas

1 Panevėžio miesto savivaldybė savivaldybe@panevezys.lt saulius.glinskis@panevezys.lt

2 Panevėžio rajono savivaldybės savivaldybe@panrs.lt donatas.malinauskas@panrs.lt

3 Pasvalio rajono savivaldybė rastine@pasvalys.lt r.gedviliene@pasvalys.lt

Lentelė 7. Panevėžio raj. sav. seniūnijos

Eil. Nr. Seniūnijos pavadinimas El. paštas

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

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

3 Miežiškių sen. mieziskiu@panrs.lt remigijus.budreika@panrs.lt

4 Naujamiesčio sen. naujamiescio@panrs.lt jonas.sankaitis@panrs.lt
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5 Paįstrio sen. paistrys@panrs.lt virginijus.slezas@panrs.lt

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

7 Raguvos sen. raguvos@panrs.lt robertas.grusauskas@panrs.lt

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

9 Smilgių sen. smilgiu@panrs.lt edmundas.toliusis@panrs.lt

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

11 Vadoklių sen. vadokliu_seniunija@panrs.lt raimundas.kartanas@panrs.lt

12 Velžio sen. velzyss@panrs.lt andrius.virzaitis@panrs.lt

Lentelė 8. Pasvalio raj. sav. seniūnijos

Eil. Nr. Seniūnijos pavadinimas El. paštas

1 Daujėnų sen. daujenusen@pasvalys.lt -

2 Joniškėlio  miesto sen. joniskeliomsen@pasvalys.lt -

3 Joniškėlio apylinkių sen. joniskelioasen@pasvalys.lt -

4 Krinčino sen. krincinosen@pasvalys.lt -

5 Namišių sen. namisiusen@pasvalys.lt -

6 Pasvalio apylinkių sen. pasvalioasen@pasvalys.lt -

7 Pasvalio miesto sen. pasvaliomsen@pasvalys.lt -

8 Pumpėnų sen. pumpenusen@pasvalys.lt -

9 Pušaloto sen. pusalotosen@pasvalys.lt -

10 Saločių sen. salociusen@pasvalys.lt -

11 Vaškų sen. vaskusen@pasvalys.lt -
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