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Laba diena, Vytautai, 
 
atsakau į klausimus: 
6.  Lieporių mikrorajono Aukštabalio seniūnaitijos šaligatviai tebėra ištrupėję, išlūžinėję, 
išsikraipę, duobėti, juose daug yra avarinių vietų, kurias nedelsiant reikia remontuoti. 
Vykdant J. Sondeckio gatvės remontus bei remontuojant "Rasos" progimnacijos kiemą, 
sunkiasvoris transportas, vežantis sunkius įrenginius bei statybines medžiagas arba 
statybines atliekas, grindinio plyteles, manevruodamas per visą privačių namų kvartalą, 
pablogino Ateities ir K. Venclauskio gatvių dangą, kuri sunkiasvoriui transportui nėra 
pritaikyta važiuoti. Dar labiau pablogino ir taip jau prastą Naujo Ryto tako gatvės ir 
šaligatvio dangą, išvažinėjo šalia gatvės esančius žaliuosius plotus, nes Naujo Ryto 
gatvė yra ypač siaura ir joje prasilenkti dviem transporto priemonėm nėra galimybės, 
todėl nuolatos užvažiuojama ant šaligatvio arba žaliųjų plotų. To pasekoje išlaužomi 
šaligatvio borteliai ir plytelės, išvažinėjami žalieji plotai, padaromos duobės, kuriose 
telkšo vanduo, purvas. Naujo Ryto gatvei BŪTINAS kapitalinis remontas, 
perprojektuojant jos šaligatvius, praplatinant važiuojamąją dalį.  
Didelį pavojų vaikščiojantiems žmonėms kelia netinkamai įrengti, išsikišę kanalizacijos 
šuliniai, šalia šulinių esančios įdubos ir duobės.Tokie šaligatviai yra prie Tilžės g. 24, 
30, 32, 40, 52, 56 namų, Rasos g. 7, 18 namų, Aukštabalio g. 4, 8, 10 namų, Naujo 
Ryto takas 2 ir 4 namo, kitų daugiabučių namų. Situacija per paskutinį pusmetį nei kiek 
nepasikeitė, niekas jokių remonto ar tvarkymo darbų neatliko. 
 
7. Rasos gatvėje nuo 22 iki 26 namo automobiliai stovi pievose, purvyne, pravažiuojant 
automobiliui, žmonės lipa į balas, purvynus, nes vienoje kelio pusėje nėra šaligatvio, o 
kitoje kelio pusėje yra tik labai siauras, vienos plytelės šaligatvis.  
Situacija nėra pasikeitusi. Gyventojai savo jėgomis ir lėšomis yra šiek tiek patvarkę 
automobilių statomų vietų būklę. 
8. Tilžės g. 40 namo gyventojai neturi savo kiemo, mašinas laiko gatvėje. Jiems reikia 
padaryti automobilių stovėjimo aikštelę ties namo galu, į Naujo Ryto tako gatvės pusę, 
nes kitur vietos nėra. Nekliudytų rytais Rasos gatve važiuojantiems žinonėms, 
nereikėtų važiuoti ant šaligatvių, trupinti šaligatvių bortelių.  



Lapas 2 

Situacija nėra pasikeitusi. 
Dėl išvažiavimo iš Rasos gatvės į Tilžės gatvę esu kreipusis raštu į Šiaulių miesto 
savivaldybės administracijos direktorių Antaną Bartulį. Gavau atsakymą. Tuos raštus 
pridėsiu atskirai. 
 
10. Aloyzas Beniušis, DNSB Tilžės g. 47 pirmininkas (Lieporių mikrorajonas) skundėsi, 
kad Tilžės g. 55 įsikūrę ,,Gėlių centras“, „Benu" vaistinė, Tilžės g. 57 randasi privatus 
vaikų darželis, kirpykla, parduotuvė, tačiau nėra nė vienos naujos automobilių 
stovėjimo aikštelės, tokia, kokia nuo senų laikų buvo, tokia ir liko. Ten gali sutilpti tik 10 
mašinų.  
2020-05-25 kalbėjau telefonu su Aloyzu Beniušiu. Jis patikino, kad automobilių aikštelė 
ties Tilžės g. 55 namu liko nepraplėsta, tačiau gyventojai, padedant Šiaulių miesto 
savivaldybei prasiplėtė automobilių stovėjimo aikštelę prie Tilžės g. 51 namo, numatant 
stovėjimo vietas neįgaliųjų transportui. 11. Sunku išvažiuoti į Tilžės gatvę iš Rasos 
gatvės, sukant į kairę link "Akropolio" prekybos ir pramogų centro. Ypač sudėtingas 
išvažiavimas iš Rasos gatvės būna darbo dienomis rytais nuo 7 val. 20 min. iki 8 val. 
Jeigu prie išvažiavimo į Tilžės gatvę sustoja automobilis, ketinantis sukti kairėn, tai 
eismas Rasos gatve praktiškai sustoja. Taip pat sunku išvažiuoti į Tilžės gatvę ir iš 
kitos pusės (išvažiuojant gatvele, esančia tarp namo Tilžės g. 47b ir namo Tilžės g. 55, 
šalia ., Gėlių centro"), norint pasukti į kairę link miesto centro. Šias problemas reikėtų 
spręsti, galbūt, minėtose vietose reikėtų įrengti šviesoforus. 
Situacija nėra pasikeitusi. 
Papildomai ši problema buvo išdėstyta mano rašte Šiaulių miesto savivaldybės 
administracijos direktoriui Antanui Bartuliui. Gautas atsakymas. Raštus pridėsiu. 
12. Kazimieras Čerškus, DNSB Aukštabalio g. 10 pirmininkas (Lieporių mikrorajonas) 
skundėsi, jog šaligatviais važinėja sunkiasvorės mašinos, jog nėra atlikti 
teritorijos sutvarkymo darbai po šiluminės trasos vamzdžių keitimo.  
2020-05-25 kalbėjau telefonu su Kazimieru Čerškumi. Jis patikino, kad teritorija 
sutvarkyta, šaligatvis sutvarkytas taip pat. 14. Po remonto liko nebaigtas įrengti 
šaligatvis, vedantis link Tilžės g. 55 namo. Reikėtų užbaigti šio šaligatvio remontą 
(nesuremontuoto šaligatvio ilgis – apie 10 metrų). 
2020-05-25 telefonu kalbėta su Aloyzu Beniušiu DNSB Tilžės g. 47, 47A, 47B, 49, 49A 
namų bendrijų pirmininku. Situacija nėra pasikeitusi. Šaligatvis nėra sutvarkytas. 
 
 
Mano galva, visus klausimus atsakiau. 
Dėkoju, Vytautai, už darbą, už rūpinimąsi, kad žmonės gyventų tvarkingiau, o Lieporiai 
gražėtų. 
 
Su pagarba 
Jolita 
[Cituojamas tekstas paslėptas] 

 

 


