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DĖL SENŲJŲ PAGALBOS TARNYBŲ TELEFONO NUMERIŲ IŠJUNGIMO 

 

 

Informuojame, kad, įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 

17 d. nutarimo Nr. 1457 „Dėl Pagalbos tarnybų trumpųjų telefono ryšio numerių naudojimo jų 

keitimo į bendrąjį pagalbos telefono numerį 112 laikotarpiu tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2019 m. birželio 5 d. nutarimo Nr. 548 redakcija) nuostatas, nuo 

2021 m. spalio 1 d. visiems pagalbos prašymams, kai reikalinga iš(si)kviesti policiją, 

priešgaisrines gelbėjimo pajėgas ir greitosios medicinos pagalbos tarnybą, Lietuvoje liks tik 

vienas skubiosios pagalbos telefono ryšio numeris – 112.  

Senieji pagalbos tarnybų telefono numeriai 01, 101, 011, 02, 102, 022, 03, 103 ir 033 

viešuosiuose ryšio tinkluose nuo š. m. spalio 1 d. bus nebenaudojami. Paskambinus šiais 

numeriais iki 2022 m. kovo 31 d. automatiniu balso įrašu dar bus informuojama, kad pagalbos 

poreikio atveju reikia skambinti skubiosios pagalbos tarnybų telefono numeriu 112, o 2022  m. 

balandžio 1 d. senieji pagalbos tarnybų numeriai bus visam laikui išjungti.  

Bendrasis pagalbos centras, rengdamasis būsimiems pokyčiams ir visuomenės 

informavimui, parengė vaizdinę medžiagą, kurią galima nemokamai atsisiųsti iš debesijos 

duomenų bazės https://bit.ly/3CC0q76. 

Siekdami, kad Lietuvos Respublikos gyventojai būtų tinkamai informuoti apie numerį, 

kuriuo jie galės iš(si)kviesti skubiosios pagalbos tarnybas nuo 2021 m. spalio 1 d., kviečiame 

visas Lietuvos Respublikos savivaldybes aktyviai bendradarbiauti ir viešinti šią aktualią 

informaciją savo ir sau pavaldžių įstaigų interneto svetainėse, lauko stenduose ir žiniasklaidos 

priemonėse, taip pat tose vietose, kur lankosi nemažai vyresnio amžiaus ir pažeidžiamoms 

visuomenės grupėms priklausančių gyventojų, pavyzdžiui, pirminės sveikatos priežiūros 

įstaigose, socialinės paramos ir rūpybos skyriuose, socialinės priežiūros dienos centruose ir 

panašiai. Būtent vyresnio amžiaus Lietuvos Respublikos gyventojai, kurie iš yra įpratę 

skubiąsias pagalbos tarnybas kviesti(is) senaisiais pagalbos tarnybų numeriais, yra pagrindinė 

auditorija, kuri turėtų būti supažindinta su šiais jų asmeniniam saugumui svarbiais pokyčiais. 

Viešasis saugumas yra viena iš prioritetinių valstybės sričių, o geriausių rezultatų 

pasieksime tik dirbdami kartu ir dėdami bendras pastangas visuomenės informuotumui ir 

saugumui didinti. 

 

 

Vidaus reikalų viceministras 

Vitalij Dmitrijev 
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ADRESATŲ SĄRAŠAS 

 

Eil. 

Nr. 
Pavadinimas Bendrasis el. paštas 

1. Akmenės rajono savivaldybės administracija info@akmene.lt 

2. Alytaus miesto savivaldybės administracija info@alytus.lt 

3. Alytaus rajono savivaldybės administracija info@arsa.lt 

4. Anykščių rajono savivaldybės administracija info@anyksciai.lt 

5. Birštono savivaldybės administracija sekretore@birstonas.lt 

6. Biržų rajono savivaldybės administracija savivaldybe@birzai.lt 

7. Druskininkų savivaldybės administracija info@druskininkai.lt 

8. Elektrėnų savivaldybės administracija administracija@elektrenai.lt 

9. Ignalinos rajono savivaldybės administracija info@ignalina.lt 

10. Jonavos rajono savivaldybės administracija administracija@jonava.lt  

11. Joniškio rajono savivaldybės administracija savivaldybe@joniskis.lt 

12. Jurbarko rajono savivaldybės administracija info@jurbarkas.lt 

13. Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija dokumentai@kaisiadorys.lt 

14. Kalvarijos savivaldybės administracija priimamasis@kalvarija.lt 

15. Kauno miesto savivaldybės administracija info@kaunas.lt 

16. Kauno rajono savivaldybės administracija info@krs.lt 

17. Kazlų Rūdos savivaldybės administracija priimamasis@kazluruda.lt 

18. Kėdainių rajono savivaldybės administracija administracija@kedainiai.lt 

19. Kelmės rajono savivaldybės administracija info@kelme.lt 

20. Klaipėdos miesto savivaldybės administracija info@klaipeda.lt 

21. Klaipėdos rajono savivaldybės administracija savivaldybe@klaipedos-r.lt 

22. Kretingos rajono savivaldybės administracija savivaldybe@kretinga.lt 

23. Kupiškio rajono savivaldybės administracija savivaldybe@kupiskis.lt 

24. Lazdijų rajono savivaldybės administracija info@lazdijai.lt 

25. Marijampolės savivaldybės administracija administracija@marijampole.lt 

26. Mažeikių rajono savivaldybės administracija savivaldybe@mazeikiai.lt 

27. Molėtų rajono savivaldybės administracija savivaldybe@moletai.lt 

28. Neringos savivaldybės administracija administracija@neringa.lt 

29. Pagėgių savivaldybės administracija info@pagegiai.lt 

30. Pakruojo rajono savivaldybės administracija savivaldybe@pakruojis.lt 

31. Palangos miesto savivaldybės administracija administracija@palanga.lt 

32. Panevėžio miesto savivaldybės administracija savivaldybe@panevezys.lt 

33. Panevėžio rajono savivaldybės administracija savivaldybe@panrs.lt 

34. Pasvalio rajono savivaldybės administracija rastine@pasvalys.lt 

35. Plungės rajono savivaldybės administracija savivaldybe@plunge.lt 

36. Prienų rajono savivaldybės administracija savivaldybe@prienai.lt 

37. Radviliškio rajono savivaldybės administracija informacija@radviliskis.lt 

38. Raseinių rajono savivaldybės administracija savivaldybe@raseiniai.lt 

39. Rietavo savivaldybės administracija savivaldybe@rietavas.lt 

40. Rokiškio rajono savivaldybės administracija savivaldybe@post.rokiskis.lt 

41. Skuodo rajono savivaldybės administracija savivaldybe@skuodas.lt 

42. Šakių rajono savivaldybės administracija savivaldybe@sakiai.lt 

43. Šalčininkų rajono savivaldybės administracija priimamasis@salcininkai.lt 

44. Šiaulių miesto savivaldybės administracija info@siauliai.lt 

45. Šiaulių rajono savivaldybės administracija prim@siauliuraj.lt 

46. Šilalės rajono savivaldybės administracija info@silale.lt 

47. Šilutės rajono savivaldybės administracija administracija@silute.lt 



48. Širvintų rajono savivaldybes administracija savivaldybe@sirvintos.lt 

49. Švenčionių rajono savivaldybės administracija savivaldybe@svencionys.lt 

50. Tauragės rajono savivaldybės administracija savivalda@taurage.lt 

51. Telšių rajono savivaldybės administracija info@telsiai.lt 

52. Trakų rajono savivaldybės administracija info@trakai.lt 

53. Ukmergės rajono savivaldybės administracija priimamasis@ukmerge.lt 

54. Utenos rajono savivaldybės administracija info@utena.lt 

55. Varėnos rajono savivaldybės administracija info@varena.lt 

56. Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija savivaldybe@vilkaviskis.lt 

57. Vilniaus miesto savivaldybės administracija savivaldybe@vilnius.lt 

58. Vilniaus rajono savivaldybės administracija vrsa@vrsa.lt 

59. Visagino savivaldybės administracija visaginas@visaginas.lt 

60. Zarasų rajono savivaldybės administracija info@zarasai.lt 
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