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Sveiki,  
 
Siunčiu Šiaulių miesto daugiabučio namo savininkų bendrijos Gegužių g. 13 pirmininkės 

Danguolės Pelenienės 2019 m. vasario 12 d. elektroninį laišką ir prašymą patarti jai, kur reikėtų 
kreiptis, kad padėtų išspręsti jos daugiabučiui iškilusias problemas, susijusias su mažu vandens 
slėgiu penktuosiuose aukštuose ir šaltais gyvatukais.  

Ačiū Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus vedėjai Eglei Bružienei, kitiems skyriaus 
darbuotojams už pateiktus 2016 metų lapkričio ir gruodžio mėnesių dokumentus, susijusius su 
DNSB Gegužių g. 13 pirmininkės Danguolės Pelenienės prašymu.  

Bet, akivaizdu, kad tai problemos neišsprendė ir negalėjo išspręsti.  
Manau, kad savivaldybės administracijos ar savivaldybės kontroliuojamos įmonės 

specialisto kad ir trumpa – bent keleto sakinių apimties - konsultacija būtų paaiškinusi bendrijos 
pirmininkei problemos esmę ir patarusi, ką jai šioje situacijoje reikėtų daryti, kur ir į ką jai reikėtų 
kreiptis.  

Juk trumpa ir geranoriška specialisto konsultacija visiems būtų kainavusi daug mažiau laiko 
ir kitų sąnaudų nei praktiškai beveik betikslis susirašinėjimas (atsirašinėjimas), o paskutiniuoju 
metu ir ... nebepramušama Šiaulių miesto savivaldybės administracijos tyla.  

Nors, atrodo, kaip seniūnaitis stengiausi padaryti viską, ką galėjau padaryti, bet, realiai, 
nieko nepadariau, ką turėjau padaryti.  

 
PRIDEDAMA:  
1. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Urbanistinės plėtros ir ūkio departamento 

Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus vedėjai Eglei Bružienei skirtas 2019 m. vasario 14 d. raštas „Dėl 
DNSB Gegužių g. 13 pirmininkės Danguolės Pelenienės prašymo“. (1 lapas).  

2. DNSB Gegužių g. 13 pirmininkės Danguolės Pelenienės 2019 m. vasario 12 d. 
elektroninis laiškas, kuriame ji skundžiasi mažu vandens slėgiu piko metu penktuosiuose aukštuose 
ir šaltais gyvatukais. (1 lapas).  

3. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Urbanistinės plėtros ir ūkio departamento 
Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus vedėjos Eglės Bružienės 2016 m. gruodžio 1 d. paklausimas Nr. 
SIF-1402 „Dėl vandens tiekimo daugiabučiui gyvenamajam namui Gegužių g. Nr. 13“, skirtas 
uždarosios akcinės bendrovės „Šiaulių vandenys“ generaliniam direktoriui Jonui Matkevičiui. (1 
lapas). 

4. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Bendrųjų reikalų skyriaus Asmenų 
aptarnavimo ir e. paslaugų poskyrio vyr. specialistės Vilmos Masalskienės 2019 m. vasario 14 d. 
elektroninis laiškas. (1 lapas).  

5. Urbanistinės plėtros ir ūkio departamento Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus vyr. 
specialistės Henritos Giedraitienės 2019 m. vasario 21 d. elektroninis laiškas. (1 lapas).  

6. Uždarosios akcinės bendrovės „Šiaulių vandenys“ generalinio direktoriaus Jono 
Matkevičiaus 2016 m. lapkričio 29 d. raštas Nr. S-4501 „Dėl vandens slėgio Gegužių g. 13“. (1 
lapas).  

7. Uždarosios akcinės bendrovės „Šiaulių vandenys“ generalinio direktoriaus Jono 
Matkevičiaus 20__ m. ________ 2 d. raštas Nr. S-4579 „Dėl vandens tiekimo daugiabučiui 
gyvenamajam namui Gegužių g. 13“. (1 lapas).  

8. Urbanistinės plėtros ir ūkio departamento Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus vyr. 
specialistei Henritai Giedraitienei skirtas 2019 m. vasario 27 d. elektroninis laiškas. (1 lapas).  



Lapas 2 

9. Urbanistinės plėtros ir ūkio departamento Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus vyr. 
specialistės Henritos Giedraitienės 2019 m. vasario 27 d. elektroninis laiškas. (1 lapas).  

10. Uždarosios akcinės bendrovės „Šiaulių vandenys“ generalinio direktoriaus Jono 
Matkevičiaus 2019 m. vasario 28 d. raštas Nr. S-565 „Dėl Gegužių g. 13“. (1 lapas).  

11. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriui skirtas 2019 m. kovo 4 d. 
prašymas. (1 lapas) 

12. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriui skirtas 2019 m. gegužės 8 d. 
prašymas. (1 lapas)  

 
 


