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

  
Aš, Vytautas Kabaila, kaip Lieporių – Šventupio seniūnaitijos seniūnaitis, 2020 m. 

vasario 27 d. raštu Nr. 01 „Dėl vienpusio eismo organizavimo Krymo gatvėje, gyventojų 
apklausos rezultatų ir gyventojų pateiktų prašymų“ Šiaulių miesto savivaldybės administracijai 
pateikiau atliktos apklausos rezultatus ir Krymo gatvės gyventojų prašymus. 

2020 m. kovo 16 d. gavau Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Urbanistinės 
plėtros ir ūkio departamento Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus vyr. specialistės Jūratės Sodienės 
elektroninį laišką „Dėl kelio ženklų pietiniame rajone“, kuriuo buvau informuotas, jog mano 
pateikti pasiūlymai bus svarstomi Saugaus eismo komisijos posėdyje, kuris įvyks pasibaigus 
karantinui. 

Daugiau jokios informacijos į 2020 m. vasario 27 d. raštą Nr. 01 iš Šiaulių miesto 
savivaldybės administracijos negavau. 

Nors aš jau nebesu Lieporių – Šventupio seniūnaitijos seniūnaitis, tačiau kitas 
seniūnaitis iki šiol nėra išrinktas, todėl Krymo gatvės gyventojai, aktyviai dalyvavę apklausoje 
ir man teikę prašymus dėl eismo problemų, su kuriomis susiduriama Krymo gatvėje, manęs 
klausia, kokie sprendimai savivaldybėje priimti pagal prašymus, kurie buvo išdėstyti 2020 m. 
vasario 27 d. rašte Nr. 01 „Dėl vienpusio eismo organizavimo Krymo gatvėje, gyventojų 
apklausos rezultatų ir gyventojų pateiktų prašymų“, nes niekas iki šiol iškeltų problemų 
nesprendžia. 

  
Siekdamas artimesnio bendradarbiavimo tarp Lieporių mikrorajono gyventojų 

bendruomenės ir Šiaulių miesto savivaldybės administracijos, padėdamas Lieporių mikrorajono 
gyventojams spręsti jiems iškylančias problemas, prašau informuoti mane apie tai, koks buvo 
priimtas sprendimas dėl eismo Krymo gatvėje, kokie buvo priimti sprendimai dėl 2020 m. 
vasario 27 d. rašte Nr. 01 pateiktų 7 prašymų, aktualių Krymo g. gyventojams. 

  
PRIDEDAMA: 



Lapas 2 

1. 2020 m. vasario 27 d. raštas Nr. 01 „Dėl vienpusio eismo organizavimo Krymo 
gatvėje, gyventojų apklausos rezultatų ir gyventojų pateiktų prašymų“, skirtas Šiaulių miesto 
savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui Vincui Urbonavičiui, 5 lapai. 

2. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Urbanistinės plėtros ir ūkio departamento 
Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus vyr. specialistės Jūratės Sodienės 2020 m. kovo 16 d. 
elektroninis laiškas „Dėl kelio ženklų pietiniame rajone“, 1 lapas. 
  
  
Vytautas Kabaila 
 
 

2 priedai (-ų) 

 
Adm dir pavaduotojui del v eismo Krymo g (2020-02-27) Nr. 01.pdf
344K 

 

 

 
Adm d pav tarpinis atsakymas i Nr. 01 (2020-03-16).doc 
36K 

 

 
 

 

 
 
 


