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DĖL GAUTO RAŠTO
Atsakydami į Jūsų 2021-06-15 raštą Nr. 19 SA, informuojame, kad stoginės keleiviams,
„Prisikėlimo aikštės“ autobusų stotelėse Tilžės g. buvo įrengtos projekto metu ir yra gamyklinės
konstrukcijos, jos yra ilgesnės ir platesnės nei įprastos, kas sumažina atmosferos poveikį
laukiantiesiems. Minėtose autobusų stotelėse miesto autobusai kursuoja intensyviai ir viešojo
transporto laukimo laikas yra pakankamai trumpas. Autobusų kursavimo nukrypimai įprastai
susidaro dėl vykdomų gatvių remonto darbų, eismo autoįvykių, eismo spūsčių piko metu.
Rekomenduojame planuoti savo keliones, kad jos užtruktų trumpiau ir būtų patogesnės.
Šį atsakymą turite teisę skųsti:
1. Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijų įstatymo nustatyta tvarka skundas
(prašymas) paduodamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui (Dvaro
g. 81, Šiauliai) 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.
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.
Administracijos direktorius

Linas Grikšas, (8-41) 59 63 19, el.p. linas.griksas@siauliai.lt
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