Elektroninio dokumento nuorašas

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
Biudžetinė įstaiga, Vasario 16-osios g. 62, 76295 Šiauliai,
tel. (8 41) 59 62 00, faks. (8 41) 52 41 15, el. p. rastine@siauliai.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188771865

Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų
asociacijai „Visuomeninės iniciatyvos“
El. paštu: vytautas.kabaila@gmail.com

2020-04Į 2020-03-12

Nr.
Nr. 08 SA

DĖL INFORMACIJOS PATEIKIMO
2020 m. kovo 12 d. gavome Jūsų prašymą „Dėl šaligatvio, pėsčiųjų bei dviračių tako,
esančių tarp Statybininkų ir Gegužių gatvių, atkarpos remonto“.
Informuojame, kad Jūsų 2020 m. kovo 12 d. rašte Nr. 08 SA minimoje vietoje (pėsčiųjų
takas tarp Tilžės gatvės ir Tilžės g. pėsčiųjų ir dviračių tako ties V. Grinkevičiaus g. 18 daugiabučiu
namu) 2019 m. buvo atliekami takų atstatymo darbai po UAB „Šiaulių vandenys“ nuotekų tinklų
rekonstravimo. Po takų atstatymo darbų atsiradusių defektų pašalinimas planuojamas 2020 m. antrą
ketvirtį.
Šį atsakymą turite teisę skųsti:
1. Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijų įstatymo nustatyta tvarka
Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui. Skundas (prašymas)
paduodamas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo skundžiamo administracinio akto paskelbimo arba
individualaus akto įteikimo ar pranešimo apie administracijos (tarnautojo) veiksmus (neveikimą)
suinteresuotai šaliai dienos arba per du mėnesius nuo dienos, kai baigiasi reikalavimo įvykdymo
terminas. Tais atvejais, kai administracija (tarnautojas) nevykdo savo pareigų ar vilkina priimti
sprendimą, toks neveikimas (vilkinimas) gali būti apskųstas per du mėnesius nuo dienos, kai
baigiasi klausimui išspręsti nustatytas laikas. Skundas paduodamas Dvaro g. 81, Šiauliai.
2. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka
Administraciniam teismui. Skundas (prašymas) paduodamas per vieną mėnesį nuo skundžiamo akto
įteikimo Dvaro g. 80, Šiauliai.
3. Dėl valstybės tarnautojų piktnaudžiavimo, biurokratizmo ar kitaip pažeidžiamų
žmogaus teisių ir laisvių viešojo administravimo srityje turite teisę pateikti skundą Lietuvos
Respublikos Seimo kontrolieriui, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo nustatyta
tvarka. Skundams paduoti nustatomas vienerių metų terminas nuo skundžiamų veiksmų padarymo
ar skundžiamo sprendimo priėmimo. Skundas paduodamas Gedimino pr. 56, Vilnius.
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