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2020-11-23 

  
Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Urbanistinės plėtros 

ir ūkio departamento Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus vedėjai 
  

  
Tarp daugiabučių Krymo g. 6, Krymo g. 8 ir Tilžės gatvės yra savivaldybei priklausanti 

ir jos prižiūrima žalioji veja. Šalia yra miesto maršrutinių autobusų stotelė „Lieporiai“, 
automobilių stovėjimo aikštelė ir buitinių atliekų konteineriai. 

Ant savivaldybei priklausančios vejos, kaip ir ant daugiabučiams Krymo g. 6 ir Krymo 
g. 8 priklausančios vejos, auga įvairūs medžiai, taip pat ir klevai, kurie rudenį meta lapus. 

Jeigu daugiabučių Krymo g. 6 ir Krymo g. 8 bendrijos nuo savo prižiūrimų žaliųjų vejų 
lapus grėbia ir neša kas kelinta diena, tai savivaldybės vejos prižiūrėtojas 2020 m. spalio ir 
lapkričio mėnesiais nė karto nuo jo prižiūrimos vejos lapų negrėbė ir neišnešė. 

Tokius nesugrėbtus lapus kiekvienas didesnis vakarų vėjas neša daugiausiai link Krymo 
g. 8 namo prižiūrimos žaliosios vejos, link namo kiemo aikštelės ir pravažiuojamosios dalies. 

Mūsų namo bendrijai priskirtos teritorijos prižiūrėtoja, grėbianti ir išnešanti lapus, 
skundžiasi, kad taip daryti savivaldybė neturėtų, nes jai už papildomą darbą bendrija atlyginimo 
nemoka. 

Dalis lapų, dar neišnešiotų vėjo, ir dabar tebėra nenugrėbti nuo savivaldybei 
priklausančios žaliosios vejos. 

Panašu į tai, kad teritorijos prižiūrėtojas, kurį samdo savivaldybė, savo darbo neatlieka 
jau nebe pirmi metai ir neatlieka tyčia, tikėdamasis, kad lapus nuo jo prižiūrimos vejos vakarų 
vėjas išnešios po daugiabučiams Krymo g. 6, Krymo g. 8 ir Krymo g. 10 priskirtas teritorijas, o 
likę lapai iki pavasario supus. 

Panašu į tai, kad tas pats prižiūrėtojas lygiai taip pat elgiasi su jo priežiūrai priskirtomis 
savivaldybės žaliosiomis vejomis, esančiomis ir šalia kitų daugiabučių namų, taip per sezoną 
sutaupydamas gana daug lėšų, kurias reikėtų išmokėti vejas prižiūrintiems ir valantiems 
darbininkams. 

  
Prašau atsižvelgti į tai, kas aukščiau paaiškinta, ir: 
1. Nugrėbti, išnešti ir išvežti lapus iš savivaldybei priklausančios žaliosios vejos, 
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esančios tarp daugiabučių Krymo g. 6, Krymo g. 8 ir Tilžės gatvės. 
2. Informuoti, kas, kokia organizacija prižiūri ir valo savivaldybei priklausančią žaliąją 

veją, esančią tarp daugiabučių Krymo g. 6, Krymo g. 8 ir Tilžės gatvės. 
3. Informuoti, kas, koks Šiaulių miesto savivaldybės administracijos darbuotojas yra 

atsakingas už tai, kad savivaldybė tinkamai prižiūrėtų ir valytų savivaldybei priklausančią 
žaliąją veją, esančią tarp daugiabučių Krymo g. 6, Krymo g. 8 ir Tilžės gatvės. 

  
PRIDEDAMA: savivaldybei priklausančios žaliosios vejos, esančios tarp daugiabučių 

Krymo g. 6, Krymo g. 8 ir Tilžės gatvės, nuotrauka, 1 vnt. 
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