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DĖL AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELIŲ K. KORSAKO GATVĖJE

2020 m. rugsėjo  7 d.  gavome Jūsų raštą  dėl  DNSB K. Korsako g.  35 pirmininkės  G.
Načienės  prašymo  K.  Korsako  gatvėje  ties  K.  Korsako  g.  6A,  8  ir  10  esančiomis  švietimo
įstaigomis įrengti automobilių stovėjimo aikšteles.

Informuojame,  kad  minimi  darbai  būtų  galimi  tik  parengus  K.  Korsako  g.  kapitalinio
remonto/  rekonstravimo  projektą.  Apžiūrėjus  ir  įvertinus  esamą  situaciją  K.  Korsako  gatvėje,
nuspręsta,  kad  artimiausiu  metu  kapitalinio  remonto/  rekonstravimo  ar  kiti  darbai  K.  Korsako
gatvėje nebus vykdomi. Jūsų bei DNSB K. Korsako g. 35 pirmininkės G. Načienės prašymuose
pateikta informacija bus naudojama planuojant naujus darbus.

Informaciją  apie  artimiausiais  metais  planuojamus  darbus  galite  rasti:
https://maps.siauliai.lt/portal/home/index.html (pasirinkti 7 žemėlapį).

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  Regionų 
apygardos administraciniam teismui bet kuriuose šio teismo rūmuose. 

 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                                                                                        Antanas Bartulis
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