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Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriui 
Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai 
  

Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų asociacija „Visuomeninės iniciatyvos“ (toliau – 
asociacija „Visuomeninės iniciatyvos“, asociacija) 2019 m. spalio 15 d. raštu Nr. 27 SA „Dėl 
Pietinio rajono gyventojų prašymų, susijusių su gatvių, šaligatvių ir pėsčiųjų takų priežiūra, 
eksploatacija bei remontu“ kreipėsi į Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorių 
prašydama išspręsti problemą, susijusią su automobilių statymu ir eismu K. Korsako gatvėje 
piko valandomis. 

Iš Šiaulių miesto savivaldybės administracijos buvo gautas 2019 m. lapkričio 15 d. 
atsakymas Nr. S-3677 „Dėl informacijos pateikimo“, kuriame buvo paaiškinta, kad klausimas 
dėl automobilių stovėjimo K. Korsako gatvėje bus sprendžiamas kartu su Šiaulių apskrities 
VPK Kelių policijos tarnybos atstovais. 

Daugiau jokios informacijos nei iš Šiaulių miesto savivaldybės administracijos, nei iš 
Šiaulių apskrities VPK Kelių policijos tarnybos negavome. 

2020 m. rugsėjo 3 d. gavau daugiabučio namo savininkų bendrijos Korsako g. 35 
pirmininkės Giedrimos Načienės prašymą, kuriame rašoma, jog, praėjus beveik metams laiko, 
jokių priemonių sprendžiant problemą, susijusią su automobilių statymu ir eismu K. Korsako 
gatvėje piko valandomis, imtasi nebuvo. 

Be to, šiame prašyme rašoma, jog po vamzdynų keitimo netrukus turės būti sutvarkyta 
teritorija šalia K. Korsako gatvės, todėl, prieš sutvarkant šią teritoriją, būtų puiki galimybė 
įrengti automobilių stovėjimo aikšteles šalia Sandoros ir Gytarių progimnazijų, vaikų darželio. 
Tai būtina padaryti, siekiant užtikrinti gyventojų, vairuotojų ir, ypač, vaikų saugumą. 

  
Vadovaudamiesi Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir 

įstaigų įstatymo 2 str. 1 dalies, 4 str. 1 dalies, 6 ir 13 straipsnių, 14 str. 1 ir 2 dalių, 16 str. 2 d. 2 
punkto, Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo 
subjektuose taisyklių 25, 26, 27, 28 ir 38 punktų, Vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 32 
punkto nuostatomis, prašome K. Korsako gatvėje įrengti automobilių stovėjimo aikšteles šalia 
Sandoros ir Gytarių progimnazijų, vaikų darželio kol dar nesutvarkyta teritorija po vamzdynų 



Lapas 2 

keitimo. 
  
PRIDEDAMA: 
1. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus Antano Bartulio 2019 m. 

lapkričio 15 d. raštas Nr. S-3677 „Dėl informacijos pateikimo“, 2 lapai. 
2. Daugiabučio namo savininkų bendrijos Korsako g. 35 pirmininkės Giedrimos 

Načienės 2020 m. rugsėjo 3 d. prašymas dėl automobilių stovėjimo aikštelių įrengimo K. 
Korsako gatvėje, šalia Sandoros ir Gytarių progimnazijų, vaikų darželio, 1 lapas. 
  
  
  
  
Asociacijos pirmininkas                                                             Vytautas Kabaila 
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